
الميْبيئؤهمافكا،بهاُيمص ء-...)تَوصزمىأ

!ط"

المقدئثهةوَاكلتيُ!م!ا!دان!ةإ

مي"رلاتالرحىالله!يع

ا،سبح"تلنانااولهوالم":تعالىتال

اللهرصوليمعيابنء؟مصى

ولكاتوماصلمبوهةتلوهوما

(571ل!اءا)"لهمثبه

!تالي!ث

أ.د/محؤ؟لهتلخِ!افرضاا

،ـهْرألااباءمةوالفلسفةالهقيدةأصتاذ

الأولىأطبهةا

14101989 م5َ

للؤلفطمحفوظةالطبعقوف

؟لىفيَبثبادرَئلأترالطباءا!فآاز،َد
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تجِ!بحاإلرحن!رصِج

قصمص

ءيكلىالمسيعاقهرسوالاحقيقةم!رؤ4ذىالكاخابأهلأظإراحتلفتْ

على-ى!بءوم5-د%ج)ارؤساهاصحفقد-السلامءليه-بممرأبن

؟ليلآنفيذالمؤأمرةءلىنيةالروماالسىل!اقمعأءرهموابروفى،ةطهجوبْو

نتهوم!إمدرهيليقلمكا"!رذههعرمهالله)كقو04يي*وارأحدفيطمة

ية.الفو

ئه،أدد!الةءلىالمشاللهيهنبنةكأ(سالاعليالإ.ولونوهـبم:دث))يمأما

فيمخهقحشاأكأآظتواؤةد-حقخيرنداهالأقتلءلىوءونوالمكا

خفيةءلى"لمبفهوأ.الموتةءلميهوقضراحاصسهوأنهم،ع!مىالله

فبيإءالأب!"ةفى8مكاإ!م4غثبذلكبلغواأكماظةو-كاها!ث!ط-

:(1)آال4ر!ىوليمصابنتس!يعا،ممبحقتافااْام!و8و*

ءورهمإلىهـم!كيداللهورد،3ـهَمعسثه!فط،م"،امأخيباللهلكنو

.(2)"صليوهوما!تلوهوما:هتعالىاء.شا

وا،ةلميهون(ب"اأتباعأنهمن:ني1لذينوهم:أ)نمارىأما

أكلياثىةرقإلىم!هبفب!افتلفوافقد)تهبرسماآؤءنونوا،دينهعلىْ

،!:.فرقط!

إفه:و،لوا،خشيةعليمملوب!ماتأفهإلىتذه:ما3ءالأولى

157/الفساء!مورة(2611
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النالبيةهموهـؤلاه،أمسواتاالىورؤح،ثلاثبعدا،وتمن،م

بصارىءإن!قالواالذين2!و،يةصلاد32ه!ام!يةركلحْثا!ةبعدالعظمى

عليه-المممبحهـوليماصوصلبةتلالذح!أنالىذ!جت:نيةالثا

،.عووط،4دءازقبضور"آن8سا!يي!ءودؤ.أ)اعدأ4شتىا14!و-المملام

المجىررأرل!ـهليمةا)فاو.فىم-السلام-ءلميهالمسيحقأكلصممغصناوصلبر.

3:ءفيوالذيسموهالذينالحقيةيننلاميذهعإ.-أهؤلاهوهنور3المذ

بعدو،ودهـااسلمتمرأ"رىوؤرق،وسآرثإ!جماعءقإ*ودْوالتا،بانأبر

ليةية.مجع

،ب!ضاءخةالأرضءلى4نهاى!ك!عيم!ملاأمص4*"ةحكَا.تهـةاوءت

!ةقلا"ءقان6رلةاكشفلقدو،(بم5امذ!ش"تلاالىيلنصارىإيناوديهو9

تء4؟!نممامنهشكلفىةيها"تلةواقل"ذلاوإن":تهالىزولهةتاْده

.(1)،النماققياحالاإءد!

والعتوبهءول(ؤيهالصدقرب"و،رون9صتةالأصهذاءلىومضى

لجدلهاو"اد،هـناعرةصتفار:4هباذ،او،ءمماءوالةلوب،!!اثرةب

.موتالنمارىزء2مءنالاطبمشفا!ذبر4كاْتمشثأنإلى،ءخدماني

اإبين،الحق؟كاصةن،رة)أءلىءب.اللهترلأ؟،قامةدمنالةبرنهوأا،سغ

ةكلاله.قىكن)أوء:لمغالأص،قيقةإلىلينالفاويهدى،ا!ىإرىاليرشد

"!اوكانايىاللهرؤعهلقيناهؤ:ا؟وما5:فلينالةاأصدقوهو-مالى

."كب!ما،)2(ءن!بزا

فىقيقة2اهذهءننيث"ابالياهمدو،فعلاةولا4الآهذه"تفىكا

112،ولجبهءلهاناروا.الهقولءلآاا،تراظلامالسدفوجلاه،ةه!،ر

.(3)،ءبادهمنيشاهمن4إيهدع!)لته!دى؟ذ!

157/لساء1(،)

78/)3(الا.ئام

"،571،58/-هالنسا(2)
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،النصارىدينأساصاإوتمنوقامهوءوتهالمسبح"ابوضمية

وكفر،العقيدةهذهالقرآننكارأولأ،حالمستأليهءةيدتي"قوموءيما

الكتابهذاأزدمأنرأيت-اةوم!لالمتىيهدىوالضآن-،أمحابها

لمقيدةترسبخا،وجلءزللهاإمستبنا،القضية!ذهؤىق!لا4"ولبيان

يكون)مله4ءقيدبةىفىاالنمراتبميرو،ا!اْ%اأءن!وينالذدداافي!،سلم

المغضوبيخرءلميهماقهنعمأالذيناطا،-!تةيمعراقهصرأطعللهفيراسا

(ء\"يهنة!ءحنممتومجيا!نةعنهمكمنليكك،الضالينولاطيم

النقدميزانةئوقيامها،سيحكلوت4قص،:ادكتابهذاست.قد

ءقيدةزيخ!ءنالهرَأنكشفدعتوقد،44المقدسدقيبواالعلى

إلقديم:بعهديهالمقدسالكانابمنبنصوصالنصراْيخةوالفدأهالصلب

مجرأوالةول!نحشغ!يرزى4العةلي)يرا!قإذلكوماهـ4،يدوالمحد

لهقضيةهذةلبحثالعقدسأساساالكا"إبنصوصو%عك،الكلممن

.ا!ف!ااجْلأ!سنضرءاتوءقد

يلةوو،؟ندت،هلالالتمرينناةا،جم!الكارلوجههلصافااقه-مله

إلىىد،ااوهو8القمدوراءمنوالله.ال!يهرمهل!ةواللهرصالنيل

السبيل.!معواء

لمؤلفاأ1989%!وبر05141الاولببعر

1/24!.باله(1)!
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ول!41اباث

ةي!"*المسفىوالة"امإوتاءقيدة

ءثيد:

مقؤيامهحمالصليبءلىالمسيحموتقصةالجديدالهكدعبللقد

،قصت،4القصهذهأدوارهل!أسفارو!ولاصت،ليامينويومد!ب!قبر

ءلمةوبيان،ومحاكتها،ةحعلالطبمضة!دطر3؟ذ،جلالأنمأسفار

ودفنه،قكصقثي.وم!بساتهو!وته،"مليبءلىورؤ*4،الحم

ملامذه.و)"إئه،ا،وتكهقامهوأجرأ

تمةاطاالإصعاطتامق-زةلههدون-لو!)ا!رإظاثفيمذلككل

الجديد.الدكدفىاإ-جلةلجىأنمالأر؟حةمنانجبلدكل

موتهانرة1ةتنجل-أ!نإفالقضية!ذه!ء،بولص"ئلرصاحظأها

إلور)ثةإنهامر!خالمزآدمخآإ!4ري*ح-بهد!ؤالهىكلالصليبءلى

إلوراثةمخما"ونفاءيع-الجشربنىايتهذرإلى-السلامعايه-6دممق

االلالصق5عهوذرآدمني"أنكا-الخكا+:4فىأ؟يهم!ةو!بصبب

هـونهعىملمكاوتهفىالمممبحمعو".اتمالخعب!4أو"بتهالذىا؟بدى

ءلىخشبة،أإمصدووموته-اديع-لإبئالإلهادتجرببهةيدةيمان!لإ

ءلالقارىهولايخفى،!ةْدانهايةالىهإمطالىاصعودهثمالةبى"نوة!يامه

الجديد.اله*را،صأمقلسيثلرمماأن

ت.بهما!والعقلاءءليةءتالفوالةلسفةإباردوراما

والموتالتجسيد!بلرو!تعليلواتحللالفكرةهذهفلسفةو!فالمصبحيين

http://www.al-maktabeh.com
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ورصف-الاب-أقه!لن!!وةلهيةأاإتوارثةباثطئةوالقيام

و؟نيه.؟دم

ةعامالبيادْوقيامها/لمعيحموتقصةعنأنْجشبلناكانواذا

اله!دالجديد،منامحابهالدىإيانهافىمادةنجدأغزرفنم،باطةفياعممق

.ر"آممدرأىمناْيخةالنعرتباعأادمرلىةلهمإأؤر*ونباهإأصدقةرو

ةح!القفيةلهذهالن!ضأوجهعايهايبئلهأصيصية،عدذبا!ب9وهذا

قرأرلانجدسوفتعالىاللهيثهلههئةو،شاءاللهانالبابهذابعد!ذكر

ا-كريم،ارآن411ثمبدالجدلهيدوامي!قلالعيداسبطلانهاليثانهادة

الممتعإن.و)لته

ثم

،
ة

ت!-.+ا+طع!!"س

آ.ة!
aoso

!طثئبق
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ا!الالعهك

لآفيهذارةذ-*ب

الجديدالعهدمقونشأتهء؟مىولد5عق

:ا-دوم!."اريخياَميلاده

ولاكق-السلامءيى-حالمسمولدتارجالدقةوجهءللا"يحرف

علمدكاهيرودسةيهكَانالذىالزمانفىميلاده!ولدانولوظ!5

.4:ألروماجالإعبراطوريةطرفامن(كن4فلسى):ديةأ!يم(بلاد)1

ثقضىمرسومامولدالميحبببأصدرقدكانجمرودسلأن!ذ

-رجتمريم)ن،ى،ال!صر)2(ق5ةخيْاثلادونابر*طفالاصحب!تل

خله،يةان4خشبدصديرومقءإيه،""ممرإلىديةايهواأكلءعيماممىإخهابا

.(3)هيرودصتيا!ءبعدإلناصرةإلىرجغاوأكعا

فإن،الميلادتي،سشةتوفىقدالخاريخيخفكركاهـيرودسكانةإذا

سنة،ولدأنهذلدمنويسقلمتج،هرِودس"وت!جمققديصنمرله

،ا؟ةوالأرجحأنهي!دوو،زءتَ-قدبرانلهووهذا،ا،بلادةبل

قبل8صفةوقيل،الميلادل:ؤ6"نةولدأنهيذعرمنهناكانأذ

بالتحديد.هف.ه!يمقك،:ـهفليىفيهولدالذىثم)ااما،الميلاد

لحمطتفىكانالمسغءودان:ولو،مفؤتقول(ءولدهءكانأما

ه:1،ولو1،:1ىق(1)

2:02(مق')

2:16ضء(2)
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اتة،تأعرتهإنلانيقهِثم،أورشليهـابصبنوأءيالبحدضسةءلىئمةا!لا

الجليل.فىا!اصرةأالىمنما

لدةةباالتاريخمجددهلمءودهويوميلاده5باريخأن"لمتةدمْا!و

.قالتحف4،وءلىلمطلوبةا

اللهمقأرسل،بريلالملاك)دْ:بالم!سجل-*ا)صةلوكاكلءثةول

[J4*وجأه"مريم"إ*إءدراه31و،رأه-الىءناصرةا!كل!الجايلءت*دث

كلمه،مقيش!ترأأتهر1،و،ىل.إء،"تمااتت!أالثمسلا:وقاللمكافا

فى،لاقئالملاكا!ااطوقا،4ىم")اهذهصحونأنءصىكاةكربتذ"او

!/أو-لمدين!ر!لينسوفنكزإننمارىوا،ء!لىآلتهرضىؤقد؟ءريم

ناوأهذاون5ت+اك":ءريمكالتوءندئذ،المسيحءيعهمىنهوتسب

ك،و،مستحيللهثىءألتهءلىس؟):ا،لملأكىاجاب،؟ر"لاأءرفلم

.الملاذ)1(فارز!و،الله4!ح،"فق؟صلىوطن:مريم

أحالاهن!!كبير،دالهم!الوءولدهمىبالفجافطاءلوكان

و"م!ث!ته.أصله"ولوا)ؤر-ين

خا(ويو8ش)ءرأنإذ،اءلرقمة3ذ"ول!فيَ"لمفةبعةر1!الي"انوالأ

،(2)كثيرتنا،ضوءرةسصتىير،4.0ا)قضبهذه"ول"امتان

ص!يىومولهبهاءلقصةالجل؟لمالوصفأوفىحالإسلامبا+ولما

أ)*رآتءن41)يموءر،(3)إنعرلآصورقىفىوذلاي-السافىم

،المعجنرةوءولده،دنسةلايحهالحل"ول11!ران4تاتضثولم،9!يماد

وعلا."لدتهتهلبمانولوة)اوأء؟مىألوهـيةتأاإفض،ريرزضاةرآ!وا

.38-26:الوفاإ-رأ(1)

.لااليمئرووصح!سماهى"ولونالممبحإنجيل/؟ناكنارابمحَ(2)

-35-27من!يالاَا1بر1(4)24،54،74تيالآا1ؤر1(3)
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:السلامءلميهنشأته

المرا"ختموزهصيمافيل!يسىإلمتاريخىاتالجاءتثالب!إن

و!اثىَةممة،الجا؟بطذا!طىما!ء!وز!يركادولا،لليقينالمفبتة

ادكيفيةعهىءي!رفلايكادولكاق،اْكلإلهو:حضتعادءنصجلت

الىيوموءق،أ-رىإلىفىظ4ق5لفلإا-1)سلام4ءآ-ا!ثءاا)كأ

ا)شامل،ابم!نافى4وأ)بليسا*)أمع4*ءو11تهيمرف"ياكانوعديف،يوم

تفح"تمتءتهاءلىء؟مهصي!ةدو38ثافلاإجمحثأيهمةجيددادتأاوصطا

مجله.فىوألخهيناسنماقاعليبنىءاالااكاهم،ءخهذونهِ.*ت15ؤلمة"ثينا!با

وا)خخمينليالظنشوبة5م!طيماتءلى4":"اإصورةاان4*!و!الم*شهك

-*"،هاويومهفىيفعقن"!ومإذا،نثأعءف5،هـثمن-ءإمسحاءق

ا،مالم.ءدودغوءير،عسر*4صرةص!

دةأقإلا،"جل!1ْ"افى4حيإْعنبقة41منقدريوجدنهأخو

وحصب،وأ)تبدتللالتةميرصترضلما)رم!يةإحةالأرل*"انالأأنكدتأ

يننةقإم!اوهذ،نءيادو!مث)تيااور-عيمدلتأنجا-ختلم،ثماإبل

لي،ان1؟اأقدمأنإذ،المللاصابمفينفةواليالهلمماهجميعلمبط

"65،70عاىبينمانَدتدوثنهؤإنذلكح،وعيقسإفييملهـو؟مةالأر

-!ل8أعليصنةبأربعينالمسبحوفاتبمدكتبأنههـذاومعنى،يلادية

بر.تفط

ءوظفافكان،الْارب!4ترتيبفىالأولالإنجبلوو،اصمتىأما

لحساب!عشاراكانأنهأى-ا"ثمفر3ْفىفبالفراي.ىبطا

المسصى-الإكأيملعلمتبأنمن4!ةاةأقلوهو-اروماب4اةمو!حلا

-الكتابجضامينعالماي!ون!1نْبدلاكاتبهأنةترضلأقى،؟عه

لذلك.مؤهلاليسومثله،ا)قديمالهالدمنهوخاعةالمقدس
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المكلفهيخاا،سيح-ومكل!ن!ي*لمأ)ثالثالإفيهـلب،اصلو،أما

لسوو!و!تسعولم،لسلإواميذوب!بهبكألووكان(إظسهار-باعبا

صقسعايهااءخعدالتىالمصادرءلىإنجهلهع!ابةفىواعت!د،؟المسيح

المسيحفىمخ!كاش!ض)االرواياتمفا"تخلصهماوعلي،وهـكأ

إفييله.4"يمتتااةفىهـوذلكصدأكا

،ألمذكورةالغلالي:4هذهعقالا"تلاش!ؤبختلفَآَرر:"تايوإفي+ل"ما

إءغاد."ولصادةءناقشات"دثتو8و،*جلادية100سنةفىنهدةوقد

عليه-المسبحبياةءقا!بءوزوفيةا0عرآلهمدصاأنكاشابمخق

-السلام

؟كضفىء؟مى،ياةمققدرالنامخهررا)تيأ!الوئائقتك

ومية11وأعالهنشأتهؤت،ياتهعقثلجئالتالفمللمولكانما،"ياته

،ورسولكتيلإفيهـلبا-وءظهأى-هينتكارو)ر!صالةبالهأشففاقهل

يصحبحالمب،ياةعقتذكرهةيماءفاركاتبعة*رأ!الوثاهذهوبين

.ب!غاا)!وةيقيدالرثلة!لاعلي

تعطى،نانجأبريلانجح،باسملَرفأ"رىوفيقةالتاريخحفظوقد

الاناجيلمعطياتمنريْ!بأوسع!ورةابححياةصننث،ابهل

.تنكارهأدفيسةو)عن،الرحميةبعةت؟إا

ثحطياْةااإطير!يةالقبووالس!الكريمنأ*ر1أأنعقفضلاهذا

"قيق!هغهأوضحوتصورا،الممسيحعياةعقوأثهلأ!ثراف!ثك

فته.طبو

بالممنىالا(افهابنأن!يلمالإسلاقيوا،صادريالابرفى،!هحنم

يالكفر،االإع!لاهيةالممادروحكت،الكمةالذهالمجازىأوا!رؤى

الإسلاميةلوالمصادربرباباإنبل،الهقيقةعليقهتهبغراعتقدمقعل

شى!بعد.،منوعد،تجلهكهوسائرالافبياءوموءررإبراهمل!مجعلته
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،سالرسلر"ولبهقيةوهـو،ايبشركساثرالطام!أأضالأسواقفى

خاتقدر!سولإلاصجم!اةتالمغما5،ءنهممز!لاأولى!نأنهغير

.(1)،الطعامكلنيأصكانايقةءدوأمهالرسل8تلهنه!

!1،دالذينخثقاقوىكانأنهر3تذصيمياالورأ"ئقهذهأنكا

،3ىفا!ص-غم"ئعارضبهاي4كاشهء:3-لهنق!آزمنيناعاشا-يدعوته

مهرذكمرء42تصالدأوقياهلوا،بهباهممىالاللههد!:"قيءلواإمالمفمم

قءسالهاونءةىوالسهحة،.ابنا)و،لالهمهلمطانتففبلاكوذ،قماصد

تعايه.تباعوأد!وته

بزءالارضعلي،يا!هفىءيسيأنالوثائقهذهؤىنردأنناكا

"لمياةلمعرة4"داهامايم:دإتارع4زومعر،ا،يم:دىالتاريخمن!!زألا

ضةةقىوادسيريعيشيهمأي!ودتهصإطتلةكَانةةد-لل!معلامءلميه-الصسيح

موصى)يمتعابيوكد؟ؤَ."وانه،ديةاج.ا4*توالمثر،يةايمودا4عالسة-

.المتين!كارورياأتباءمخرثوا،تغيرتقدفتاَكى)أالأصيلة

ر"آشضصطبالذىأنفنجد-السلام-ءلميهتهص!عافيايةأمأ

السخامبص4حكاثالرحميةبعةإفيراإ"يلالأْةصفيدكنماواذا،يسُبهه

نأ3!ينزريهالصلب!ءتتكمى)أالامحاحات!ىالنصوصأنالا

به.شبهفدفرآشخصصابالذى

:السلامءلمبهالمسبحصافاومن

فىفيدولكننا،حب!ملالثيضتفصيليوصفالأناجيلةىيردلم

انحتلفةالصراجعتاقلتهاأوعافهمن:ظالمسيىألتاريخ!لات!ص

07/ةص!لمااأ1)
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ف!صواما:،بالإسلامببمامثرءجى""احبكتاب3رهذماذلكفق

كات،لريسىالرومان1،دالموظة!ن(صو*"يلاوصفهؤقدالصسيح
تفيهفىح!3ءلو،حدا،4!(؟قياءيد؟امكاواذْيخهإلىنسدلة!8شره

.4ةلْاتمخصل

وكان،الناعرقأهلشأنو5كارأسهمضففمنثءرهيفرقوكان

تجاعيد،اوإخدونالحرةإلىضارب4ووجى،ح،صوأملس"ءقيْله

مكاخملة،فىيتهكانصَكا،خقإدللامجالإىبماذص"ا5وأنفه4،يفأما

ء"يئهنتَآو،مشففيامنوم!رو"4،دفحرهلونمسوءقْ،"يروءز

ءكارْلهطوأصا،ا"مبيراءلع1)تو4:غ،"رقدهـ!،ضاندثرما،انوزركأ

العمهمدرء"نثرح،وهـواقبفةاو!صففص4مجشرةضأو*والى،معتدلا

؟ضحك.هـو"ةط!"أهيرلمو)حنيي!!وأصاْ،"دثثهأثاءؤى"ى

إ"تلانمفل!ت!ىوصق!ى"رتعطث"إسلاءيةى!"ْايةرواوهـناك

!وردمىءثكان،:لإسلاىارالممدا!ذلى؟ناو،لكذفاطفه

يدهقولم،طولهفىءم!رنمشعرهبهنولم،؟باضإلى!؟صإراكافن

زينة،أوبيضاحخذولم،ا)قدءكنطةى!مثىأنأءتاد،،ط8ثمره،

،الرأسأشطثوكان406يوزوتصوح!!"وةأو،ام+ابلأو،4ءبفاأو

6توا،الاخرةء6.اغبمار،داالدهذهةىزاهـد)كانكا،الوجهصغير

.(،)،اللهء+ادتيالى

/م!ا!عتناجُمىثصشنننثمظ!ا!بزإطصنخظثىيينأ7

عاقطبمة80084صبالاسلامببثرعبسي/يم-)Iعطاءعد(1)

أَم.غازثمى:ترجمةم1986سنةبالاردن
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الق!بن!لمجا!يئ

دا؟دتد2الصفىمإ"ىقإ1والموت4زص

:لي"!فألافى(11

الذىالزمنفىىقد،ايم34سنةاورشلرئالصإبحادثةت*ةوقد

آمةببر"ةوم!مبط!،فلصهمافيلأرضمحتلةبيةش11الروعاندولة!ضكاْ

س"بملاط)احمهل"رنذاكآ!لمسطينعليالوالى!انو،:ديةاليمبلادعلي

لهوكان،الروع!قصر(طيباريوس)جل8ءت!:دفن5َو(تط*:اأ

.الإلاثهذهءا!اطمفىا،تللقالتصرث

نة،متجاليب؟أساا،سي!ية9يىآصااؤى3تبتؤقد))صلتية"كا"أما

ا):!راْءءؤر"ىمقإ)تاريخ؟تبَط!ت)وإنتو،متناقضةوروا،ت

..وكأير!

لأنما،الأنا"قيمناد:باسااط،أدثةلهذهبمطخصأنْا"قىراياوقد

قس!حاو،ءقيد:ثمعقأيرببق*9"أو،اتلهلا،واصهل،مادةأغزر

الإنسانشضصبةمنالنح!قوهو،مخقيفةإلىنسعىالذىالفرضنايما

صلب.الذى

بمة:الاراجيلالأْةىم!صلةهم!كاالحكايةاهـذ.ملخصوإلبك

كان،ش!أولاا)ء!ىفىرسالتهببلإخصيمابنء؟عىاللهأرسل

ةيهيعمالهيكللهغشىوعاراوريفإمإلى"حدثم،ا!ذالمجامعمجفر

الدييةاد)علةأمحابكانراالذيئدالم؟فئرؤساهفاستانهويمظ

لأ،واشكبارافهمحصداة.ئووأفكاروا،عليهلحنقوا،أورفسليمةت
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مخمالف.ن!،يمهأنءدعين،!تو؟نفرونهم،فناس9يصدونوأخذوا

الناسميولهةس+عرأوالما،.اسمود1دين""خورهم!"ىأ)تورا!يعةلثر

يومبعدمايزيدونعهب"َأوأن،ببهالناحىوتعلق،دءوتهالى

نهننونواماكابببو4))صحيعالدينءقافرراةثملهبم!بيندَانمابسبب

01،وقى،حيا،كاا،!جزاتكهيديهءلىالله4ومامجرث،البيماناتتايَالا"ق

لسئلة1يس!أنرنافوؤكاة:ضبرممؤصإ.لراحنق*آازدحتى،،رضىااءوإبر

ةفرة8صرزتهـاعن*جزنهأننْاظسا.11لإ"راجهأماميعةالشر.لفىأص

ا)+كا!،أعنمام!و!ية،أىءنالي!صؤمثل،"8هـلهمقوثتففواالناس

ولكات،ذلكغرِإلى8لةيصر.%زبةت،هنأنأيجوز،:سؤا"مومثل

أفهوبصدؤونبعلونءايبهمة+كان،لمحكها؟الكاخابءدفد)دته

.ق91

الدت!4تمممكاْبامخطاطرم.!شو،و-ودها"تح!لعقمجزواولما

أص!أجمهوا"ى،شأنهفىيتثاورونأخذوا،بسببهانشحبظرفى

تإنناإ:نفسم2أفىوتملوا،!ليأعروهأنءلاتفةواثم،ق!لهعلى

به%منواالذشاقاء4!3د!تلثنأْبئسخاءلماأمنفلاْنهاراءلميهقضنا

فتنة!خدثفسهبءلى:دج)أثمبثخذ143ربل،ينصروهويعزروهو

قهلاعاأبأضرارءلمينانو!ج!ثم،ألمحقكالحكاوء4ذخلإلى"ؤدى

بها.لنا

يأوىمعلوممكانلهبهمءلمهت.وعدأيامفى-السلامعليه-عيىان

و5ةيهايبيتا،دينةصوا"ىمنة!ىجإلىيأوىكَانماهوفىكل.لهيه

ذلد،لهتفقاصثما،كرمأوفى،ةن!يغسفىأوبستانافىنإما،وتلايمذ.

تا،ثانامكاولا،محددامقرالهيعرةونلا"يهودروْسأهكانهناوش

ؤ،احدماكوكان،ليلانهمكاالىيرصد!منإلىطجةفىكانواولذلك
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صأ*أإجيل1ْؤاذعرتوطى،الاعتريهوذا،ىم!سييناطوارمق

اقهنصارأمخق،:لهوقالوا،ىم!يبآمنواالذينيينادوارر!ثء!3ال!

هذاعليأشولتؤدالفطانوساوسأقفا"ءليالأتك!حم،بالتهآمنا

له،محبته!ءلجسىينالهقوصار،الميحيندءقتد،رغليتط"ىلالرب

الأنا"لو!عول،ولبهفى!ضحراثكافرودوبالإ!إن!ظاهـسفكان

جولةبأنوءدهثم،ءوءرض،عرادو!))رؤسا.الىثوهاذهـبإنه

لهم4ءوءلىصرااجعلواته!إذا5ماليلفىعيسىعلىد؟لاواءوْ!

.ذكىلى

لهوؤرفىوا!ذا؟وعدهاو"رم،للعال!:ءر"لاكاننهلأوذلك

الةرصةشحينالوؤمهذكمنصاش؟،الصهةمق!لاثونهم!أجرة

ؤوة4مهيرصملوا!لوبلامذهعيمام!ىمكانعقويخبر!مإ)يمليحفر

يلميه.اقيضاهـن"تمكان

الذفيوكلالكاينةئيسروحراسأ)يهودقيسرالفصىحءلميد)يلةوفى

-:ت!ميذ.عيسىإب4؟وىالذىالبستانعليليدلهميهوذامعطؤأ

.أنيوص!وأ

أمسكوا"ابح!وأنا:لهمظلمنوييننهميدارحواررإمد

ىدأ)يمالأءلالقفاء"!يثمجلس4"أدبهمر"يسدارإلىبهوذهـءوا،به

شم.الولايئدارإلى!سيقثم،تحةمنإليهأسندواماءلى؟وهستبووا

-تامتهثمدفنهو،الصليبءلىمنالىالإترثم،الموتفكان،الصايبالى

أر؟مننبم!صمودهثمالتلا!ذإثهولقا،القبرمن4وخروبا،وتمق

.السماءالى.لوما

نأدون،الأرضعلىالمسيحقينها!ةعنجيلْنمالأفىمادونهذا

تعللانودون،منهاجهأوخروالجنة-ىآدمةيبذلك،بميلالأبطكأ

ألارضية.يتهنهاوالمعيح-وجود.ارb`وسببا!حونعلةبأى4ثأنها5هذ

المسبج(.ت2")
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:المسي!ىوالفكربولسإب،عند

ألم!"لمية:الهقيدةفىا،مبحكيان

رر"ة،افكاد9وةلهفةلىوة"كأره!-قيالمسيبةدث"هلافىلمسيحا

.4زعلميامهصاقييهونطب*ب(نله-

!اوابناقهابنباعتبارهةيهالإلهىالجاْبوهـووت(الا!الأول

تا.لاهوالجا.ب!ذاديىهـفىاومن،االاإلايكاونهلا

منذو"أمو!وطبءشهفىفىلإنسااابالهبوهـونايسوت():اثانى1

:ضا،فحرتةتا!حاامنصتواكا!ساللاهـوتو!طى(سأ)!طهمة

الرحمة.من(ت)الرح!،و،الملك*نلا)1،لمكاوت(

:بالناسوتاللاهوتزيهاا!ردااقا،ناسبة

طبيعةهـقكانلماوالإبن،الإبنبالكامةءشهنيكلبر؟الأولأيأن

الإ،ىيديىنهذا.(9)4"ودضأى-اللهوعورة،الله:!رعائه1أ

ارسل،بالورأثةخين4اليوبةيهمآمناةماصباققىقداللهكان.لما

الجسفهذابتقديمليكلومنحتأ!ين1عقأج!اد،سدعورةفىمنهرحمةْينها

ب*يعد!ا،ؤمةين)2(البئمرصخءقوكا!مارةفداء،ب14والههممهماص

.والفداءالصلب

يسهتوجبيادافىبئةتكادى91الجسدثااكلتى)اةش!يلعاط!مبب

فىعلىأى،اللاهوتتجسد!ذل"ألف،عايانمءنوالفماص،!ل!ةاب

نسبةفاضوتأعنكذلككانولما،(3)أ"مادالناسمقبثرى%ضد

Vil:2يخاليبىدالىوالرسالة،5i:".44طةبهوالا!مرلاليخ!ا(،)

4:3رويمة!الرصايك)2(إقأ

2:9الىكولوحالةاوصا!رق،إ!ب)
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غدوايمهعىءحشاأفىحلو،ييهأعذمنرتربنلإنم.تقدمسكاالناول

داملا،!تولاهوعلا،كانانساإا!ْطةمنو"رج،تحاداكاملاالناسوتبا

وتءلم!3ابواةتر4إو!كاإلىيدعو!والإفييىلةبرساألناكطظ!يل

وكان،(1)والرسل.إنهالأألسنةعلقبلمنمادءوابعدالسموات

لملكن.الابث!بئة5نهلاعلاوذلك،وادبةوألرحمةالخلاصلهترو

.(2)"هلبةتلموظصتهجاههت"اف،إلىيكاسمققايلالا!طعه

:ةكفارواه!دالصثيبءو،المسبحوءوتاء4لميئةةحر!

فىيهقيدة-لسأؤ،كاربنماتمق-وهىابناللهقي-لمبفكارةإن

-السلام4علي-البشر-لسلام!4ءلمه-آدمخلق4بقصط-ةترالمعيب4

صلباماتالمميحأننالمسيبررءمد!ةف،ادرمةالشجرةمنوأكله

بفيه:وءآءنلينوب

جميعمق):،ئلاواؤصاهكدن"خةحنهوأآدمخلقاللهأن!ذ

فثلأت!كلمنهافلاوالشراكيرفةِ!مةر"فيوأماكلأنأكلالجنةشجر

.(3X*وتتاو5ءكاكلتأيومي

الشجرةصأكلالفطافيواىواءانبث!رىالغ!فأمامآدمولكاق

ءوت(")موتا:اللهقال"زاؤهكانؤطَ،"واءزوجهمقةبماز"إلمحرمة

ويهبرون،الجريمفىامخلؤديستوجبأبدىملاكءنعبارةصموته

.ادلمج!)4(با.ئرت-ءنه

فهالمتمئلعدله"ئفيذمت!خثالذاقطكالهعتضىب!افهوالله

لكاقو،وعدهلهىلايصلخلف،ى2ئمبهعلا،وءود؟مقابطأيخاع

لاسألراو1،2:افببنإلمماهمراله،لرساأ!ةإ(2-)21:اْ،"تو(1)

":16:تكاويخ!1،1812:ايوحنا!3)2:7ىب!ليذ.إلى

(موتمطة!!حلااجرةالان23:6روميةالىارمسالةفى)4(جا.
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ويصفحإدم،4از!!يرةوانىْءت"ثاضشأتهذاوكالتعالىرحمتهمجقفى

صيانه..ء

ففصلمتهبرءفىاأنفإنه4تضادو"ناةضني:إطآاءقشضىتةفيذوفى("

أت4!قد،لهلعد؟،وتاةصاصاأقاموإنالإلهى،المدلوظيفةبطلت

،ا،مل"؟لمينلاي!دفاكأمفىمشكالمةذلكب!س؟بو"ولدت،الرحمةونيفة

عة؟-ها،لهنيفدلهبهيةمو،؟دمقرحي4ديةقهابرنيا!تهكاننماوبلي

ذوجدت،وقيكاقيينآسلآدمكان،تناؤضأوتضاديخرمق،ا،طا"ين

رية44)يقالوراثةرطريقإ)بهاسرتقد!ة،اطمحماه!ضقىول4ذربذك

.4!4إفى"ا،و؟الدمئاجالذريةْمذهلان

نصهالةلإنماذدكأءنأ،ل8:روميةل!أإلىلتهرسافىلسبويقواء

لى1ا!وتا"تازوهكاذااإوتمةوإطسطبلمالطإلىافي!4د"إش!واحد

.(1)(بيعاأخطأإذاناص1جمع

حمة.رءنمبعدونيثطم!ؤ،أ،وتكآدمالبشريةاشوجىتوهكذا

وأخير؟:،قالواازعو.التنصذأودةتالرحمةلكنو،ومدكاوتهالله

عو\ماوعلبماش!ققالحلطريقةصدبيرا-الىعلوا%لى-اللهاهتدى

؟خد")طرية4عدلهمي.ؤثففس!4الوقتوفى،*اط!ىقأثرالإفاْيخة.ا!

ا؟متر،أءتنمدتةدمنْا!4"الكارهذه،اللهرحمةالإنعاْيخةوت!ثال

قو-امكاقانردسفكلتوبد"مغفرجدبواذلا،!بمثرون4ورةلعنهربار

الفادعء!ذليتجا!بشرأفادىكانإفياو-زأجةوالوية:د"جفىثم!ير!

ى!طالاو،14،ورو4ني!4؟نفود5صبها!بثرلكاقو،ىبرالمفد

ممثتاتلةسنثأةهـناj،جسدآييماسوأدته،إلاهولفديةيعاح"لإ،اللهألاذأت

لابخهاتخذوا،:بنهاأدتهأترلذلكبل!ف.ؤدص9الذاتاتجسد-أ"ق!هى

؟،"ال!بتولا!رةالعاعىيمةطنفىإنان"شد-األه؟ءنباره-لنفسه

5:21رومية(1)
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محئرءيانائباءنم؟قيمانعدلهو)بخفيذةير!ثبلإاللهرحمةاقتضت*هكذا

مح!تارا!علبزلمقسه؟لهعصايمكامالذى-الم!مهيعب!هوع-الو،ببنهالاهو

العدلو"وافق،خلاص!2وقئقفداؤ!،تمقدكوبئإم،ا!كةبهفات

وغنلأةلنامحىتهإيمتاللهنك!لو":روميةرسالةفىجا.،كاوالرحة

.(5:8روميةِا،!1)لْاجلناالمسبعماتخطاة

+ملمالمسيحيةإن)،*الفد"انو:ءمخت،لووليمابراالذسوثةول

ءقبالإنصعانمعتعرفهفىق"روءوللهيينيجهح!ل-اللهأن

الصإيمبعليوموته،أ!بملهبابنه!جسيدئهفدايقةطسدبر-سقوطه

العفوالبثعر!نالالرحة،كلتو،4حةالعدلأخذوبهذا،ءخاله!ابة

.،...(ا)فدية)1ظرية!ى:هذه،والغفران

الحطيثةوارث"عرةَءلىوالإإىلالإءقضباىتأْفوسو،صذا

فىوذك،مإ4يخطئاطق4"وييانوسة،ضدصثبفعنافئت!!يعد

تعالى.االّه4!!شمبأدكتابهذافىبأتىهوضم

:ا،وتمنثقيالمس!ذياموا2وزكل

م،آنهوونبل،الصليبعليحب!ملاهـوتءنديةفلمص*"اإن

انساهليضاوالتقى،قالضبر5تهلاهـو؟،وةأيامثةئلابعدالأموأتلننكه

،للوتو"ثرالمسيحامالةيممعجزةأرا!و،للايىذوا"تعبا،أببماء4هق

وكلا،أجزا!سلطانوأءطام،ا!ممإلى؟لأالوث؟لدء-وةوأوعا!

يينءنوجلص،.ط!لاالىصعد!ث،جسدهم،أفىلهءولاكانما

.(ءقيهنما)...(2)ه!لأ

.179صالإسلامفىالمسيجةلو،إبراهيم(1)

قبلدءوئهأثناهالدصةبهن!ه!دعلمنفسهالمعم!خأنيلا،ظ!2)

.ةةونوالجنون،تهنم!و
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نجط!الإيمانفىل"فيالدينونةومنالإكمقالنجاةأنوزعموا

الصليبعلىأذكرءصهتندم!قافبومخررألدءوامءاعاوا،ن!معق

51الردءشهترعوابهااسهكزأوبعدماو":ءى،ل،الإنريلمقوالفام

...بهثهطاؤلحنفءواصلبط،و،الملبالىبهومضواثيابه.،والب

ومخو))كود...مكإسوعهـوهذامكاتوبةءلمتهرأرر)1(ؤوقوجعرا

شبةخنى،لماإتلى)تلى:ئلاقاءظيمبصوتيسوعصرخاتاصمةاالساعة

وأسنمءظحم!بعسوتأيضايسرعفعحرخ...كشفترلماذاى!إت!اأى

آ؟ديد،زبرهفىووصحه،نقىن،ح4اةوالجسديوسفوأحذ...الروح

اتحبرإإابءلى3+يرآ"رآ*،رج!ث،ةر!صلافىفىته-بكانالذى

يسبونو"فرةن!راارؤسا.ا"تصعالا!ستعدادد"الغدوفى...ومضى

بعدإفى"ىصه،لالمفلذلكنْاتذكرسيدا:ئايهتظلِلاط!إلى

ليلاتلاميذ.قىياْ)!لاأ)ئالمحهوم"إلىاقىبرابضبطفر،أؤومايأمئلاثة

"الاخيرةصلالة9زتكاونلأموأت(امق،منهالمشعبولواوتةيعردوهو

واضلإو.اذهـ*واحراسآد!نءللاطىلهمؤقال،الاولىمقأثر

لحجو.ااختهرو!طاطرباا)ةبرضبطواوا!ر،تعالونكا

وصيمالمجدليةصيمطءتالأشوعأول!رءندالسبتوبعد

وإفيأ.حمالاتخافا!نلالرأل،ولإكاةفأجاب...الةثرلت!نظر)الأفرى

ثم...!لكا،ملأتهينا5و5الجس،ا،صلوبيسرعناب)اكتأنكاأعلم

وعلى.المطفى!!اطأتكلالىرفع!ئلاتلاصذهعوكام؟سوضدم

.8...(2)ضرالأ

.ش!طلكيلاالإدانابنيرخأنلهبغى!كذا،:يوحنال،و

.هِلعالمحمسبأى(،)

81-ا:28و66-27:31ط!م(2)
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ا!بحاإن،:إلو،بىأهيمإل،و،(\!تيالأبداءلمباةلهتلاونبلبهيؤمن

إلىوصمدالأموأتمقظمقداللهوكا!قمات.زكاكفارق!

.،(2)*!أت

ا)صلبفىا).ْصارىعقهدةشرحتأثايلاحظهالفارىوول،هـذا

وكل!الإنجيل*نأ!قيدةهذهءلىد)يمإ!م!ر3وذواةيما،فرطرالقيام

لا؟قىحيزينيخرلهاء!فىنافىألناقينجت"كأ3!يومفكارئهما!ءأقوال

مؤسسا3هـوصوعيا!اؤدضناون9لنقض؟ااهِلعاْ"لجناإذاحعةفصفصبين

ءصلمإقارىلىاولإثعونخفاهدونلطقيدتهمالعرخض!!لاءلى

!حقبراورعدمثرحوالله،يام!اعهءنالثاما3خ!همفادر،41لةصيم؟

.باو.!أأ،

؟لي"انأل11فىماموالىالصلمب4قصىفتدوكيف(،)

الدين.مبادىالمسيحءناو!إ"الذينال!لاميذق5صو*فانناك1كان

.و!اثإه

ألأحدفى19ئهثلون14!وصهونخاصظ!هـنم:لو!هنالصنفأ

!ءن!!فقالذىْا(طىتولأسخرا+كوذ!)منم"خاخرأااذع!ثر

ل!يخ!.؟الا

تومعنْأورش!بمغا،بيننواكاالذينأللاءيذ:اقى!:فىثا9ف:ص)أ

ثخة،المده3بئعقلتغىبهم،4؟3داكهـذه؟مئهدوالهلم،الدفقوا،وتوبل!صلا

.(3)إفييلهكافىلوثةولكاأذي!علتسمبين!قلا.ءددوكالط

1،،3:4ان"وب(1) o

ا:10لو،)ؤرأ(3)

960صالإسلامفىةيمل!يسملا(2)
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بنىومدنقرىالىاقينائنين3يرسامال!سلاءلميهءيىوكان

-ى!يعبرصوله!انالإ!إلىالناساونيءو،بالدينليبشروافيلأصرا

.هي.ربنإو-اللامءليه

قعالى:فى!ةوله)3طربما)فرآنإ)يهمأيفإر،.؟ذ!امم!ؤلاءو)هـل

السمأرسلناإذ1،رسلون"اء51إذاة،صيةاأمحابمثلا3)واضرب"

آفرإلى،(1)ص!سلونلمإنا!فنالوا!بةشاناذ!ززوهماذكذةثضينا

يخ.الكاتنآ!ةاإمقالقصة

فى!اعقدالخبركانأورشسليم،إلىرحلا!مكه"جتوألماهـؤلا.

هـ.حمه"بنكبرأاهذاو،دصف،إ:وهوصآمميحاأخذوادا)ي!ثبأن،المد!نة

لمأفى؟مدالأءواتمق!ما،صلوبأتأ؟ضاع،ثد8وكان،صاكمق

ثْاكى)االإدليةمريمندءىأ!جاعهءنهاصأة"برىلا+ةدؤظمنليلة

الخبر.ا!ذاخير1"أوإلأولأأ!صدر

أ)!ىهـق:!للصلموبزأهرةانة:سإلىت!ذا!نإا،تأةهذهكايه

ءلكينا)ةيرءةدرأتا!نإلت18و6الكةقكل!إلا؟افاالقبرجدتوة

بينوطش،ؤامقدا،يتبأنا"برها،دضأبلب!ىملواحداأو

اتغبرم-الحصوصونأى-إلىأاتلاهـيذهبتذبأنمات،اثم،للناس

المك.بهأ"بر!ا.مما

إناسوأالمرأةق5اطبراذ"ـها!سول!ينالصىالتلاميذهؤلاء

يحصللمى9ايةالهاادكرء4مق!د!سيإله،ط10ْ،ر!و،راطوا8صد

،والحزنموالق3)اءتةلوبمفىكالةماءكأ!ذهب،.ذبلهأحدءإيها

الىا:اسادءواثم،والفرىا،دتفىافىبرهذانشرءلىساعدواثج

13،41!ياصينسررة(1)
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ومأتصلمباأصهيعأنوهو،Ojeالذىافطهـذاعليالمعبحدين

قبر،9باببهسدالذ!ال!ظيم!!طأدحرجأنبعدهر!"!ءكامثمودهق،

.مماءالمصإلىصعد!

أكلصة،ابهذهنو:ءقالذينالحتلاكفارةعأنy"4ءأنؤعوأَآ

مِملأورثفياْتجشاراالدءوذوزادتعتهسير"اقلهمفاصتجاب

ذدإدط،الأفىءمست!رةق:القحهذهوصارت،لهاالمجاورةأ)بلادئرسابر

أنكارةإلى،لهرلسا!هيرةابح؟!سيرذءنخاصة؟إتم!ةوفىنتودو

ةاجييمل،الأبكلضحقة411هذ-ـهةأودعت،ل!إأفيْةبا!َديرميءق!ناك

!ا،ر3ذن!كخأتأ"رىلي*انأو!فىاك،لرسميةاة!ء4لأرا"يلالأ.ااا!نمو

"-ترقي4ءلىون4ةتلييمهاكالأن،نعىهـ"،1صق4ء!لإيفا5ا-ـهتهخمدفلم

نعةبالو"دأولتةالفلي"انالأثاوء.لاسيحءيرالمصلوبأنو!والأكر

المسيح،ءيرالمصلوببأنو،ألوهيتهدونظ؟مىفيوقو،أ)"ثليثدون

-يونرأثطا-،!نوص!لحصالمميحاعتاأمقتهمءقيداو!شم17يخالتا!و

أ!ابهـا،طهادوافى،،"ملالاْهـن"!وع*خذايرإتدهنيقيةعححموقد

.العصورعيءلى15،ردتو)فناء!مئممإؤفاو

الحصوصيين--ءشرالْاحد:التلاصذ!والْاولالصتفأما

بواهـرا،صلوبعليألقبضللهءنذنمفإ،ن!!وااطبر!د3ءكانثتالذ

مختيثينطلوابأنهمسةرالأعال!ر!ر3ذوردوقدا!د*دظأر،ءقواوا"نجى

ينما!رولا،"بر2!نءولاث*رف،اتهمعرإ"!كاطفىإتةونثعايهخم!ىين

ثلهبغىكانالتىبم4لأو،تأرواىبئعرالمتأتلما"يىوالأْ،أثرلهم

ةتjj،المصلوبمحاكةوقئ،مثلفىوذك،ففسمبم(إإشمدوه!ن

المدب،ءلىمنإترالهووقت،تهموووقت،الصا!بخشبةءلىرفعه

هذ.كلفىبسيدمانمثغإلأوتحمام51فىأدم!ءيظكرذلم،هن!فدومشهد
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هقءنهمالأنا،بلتذكرهماالاا!هم-الأحوالمنمجمالهادا!

المصطع،عثبوالتر"صحلواملاعالاتق5!عيدعة411فىثيملةرأضا

ر!خ2شخصاالمصلوبكونتؤكدنصومحسمننفحصهوسنراهمماذي!ومن

*ق!لمثهأأثضايقعدأهـاباحادثهد"إ"مع61ظيوروأن،خ-،اغير

منهـا.الممسكدفضد،ثبتتأمذهزإ"انصوص،لهمثب4نهوأ

بأنأ"برتهم،ي!ليةالمج!!ت3رةصالمسيعإةفي5*رؤتممءلىيدلومما

.الكتابمنهـذاحينهخما4ما"نعروءلى،(1)4بعدموبسقألة5قامإملوبا

مريمألسيدةأنعيىاةفييحتيقدوناخواريينير"حصونومما

لجيعقيزعولم،المصلوبأصابلماا!خمامأدفىا!ن5تظيرلمالمسيح(م

.المصلوببمار5ى)ااطوادث

بك،بنهااس؟)ألصلبقدإثصهوقعالذى؟ندولااء!تقاتؤكدو*ذ!

فمنأوفوس.يته!اوءول!،تهءومنةثا!قورمعر5،!خأو،إنمااءدوهو

.عيهءابخلافالناطقةالأفا،ءلضوصمنصنذعره!اذلدإ"إنعل

الطاهـ!":بماهذايئكأابهأطواأطأعاذمجهوأ،مماطيرمق،رىوالنصلهوود

.الأرضعلي

وأئهاالموتوال!ام4لحادا!ر3ذفىل+"ناالأ!زبطعلى،)ديوهذأ

بل!ملادثةطسصروالمالذينا)تلاميذ11،"ورإشاعةوكأا3ءنتزد*الم

إلقصة.بنداعهذهاذىلس؟وما!رإ،ءدمصحإن،ماصلاءاو

؟24:10،1ولوقا9،10:،6)1()برأمر-ش
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لمألثماا!ضألَبما

؟لمو!المصهونهكا

يؤفكلكلمه::م!،مضمو!اعليواد!العقليتفق،عدة!خالس

نطقهو،ىنم!وإ،الهو!!.ءينطقلاانبى1ةإن،النبوةمكلإلاديرومنه

إليه.ى"وي

،نيل!مهىعوكألهبيا.الحلقإلىاو*هيلج"انالأاْنكةبةأعديقلولم

اليديناعهطلاحهوكا-لإغيلبامليشرون!أ-ب!ثسوننممالإبمط

الم!هميص،.

القدكط-ثالث+؟،لوث-الروحق؟رطءقملهمينكتبر.نمأأما

اناسإلىاالله؟لغرصعالةمنسائردونبهدوااْمر-قدالإلهاممننوعفهو

بعدمم.ومنقبلممن

مر.وقيامهال!سي!حصلبقصةبأنالقولا!ورمفجزلمن!ِاثم

يدءى"ىالمسيحبلسانهحع!مشلاهنأل"؟،مالاإلاأوالو"ىة!بيلمنالمحوت

!،المصيحإن:يةولأنطةلع!وفىوليسعه،وإالأمليهإى"وأنها
فد،بهيةحأنقبلمنفاجيل9افىمفصلهـووقيامهكاموْضة

.!قولمنافبأهذاكانلالا

يمتاج"حتىغبألإستأنهاأيفأاالا.*ظن!لوبيهاةل!ملا!طعومما

عيدقبيللإنسانوقعتملادثةدعر!ك،وا*اوحم!أراالامالىا!!!

قبلخمهالبطىل!لاطرر)اوالىءثدفىميلادية3،!نةمقلهشح
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ةيهاالبشيريندوريهنلمر،أورشايممدثعةفى(ؤيمرطيبارتوس)م

إذقر؟بالإلهامالقولفعلام،هو!محا!لوقه،ص،شاهدوهلهارواةإلا

نا"يل-ال!أنالمعجئالدينأ"هاج!ى!لالطاملإصطلاجاإنثم

ذلك.فىمشاحةولا،!تاريخهأصفار-"فم!لميلاالصلبيةوابروهىاكحمصة

حفظمقءىتدصعان!ل:كطايياؤبا4إلهاهثا!صةإهذهنتكاشلو

التوراة،فظمنيدعيأنأو؟إايهى-وء4؟3ماأنهورواه1اةرآق

يى)أوحى4-أْقينالمحةمنا-كثيرينالااضأةفىاءزر-ءثلمندسهاو كاة

ملأب"اعبذ!وللايةا!طحا؟؟-ا!سلامءوءى-ءلم!يهبمئءندكابها

هومنالصإب4ْدطفىيل8زولبأنكل:الةوليمكاقتقدمءاوصكل

من"خلاميذ،كاناءو!مهـا،شاهد2،مقوري!وقا،كانأن(ش!ودعيانوصح

،4"أوهشاه!4ةمنمااعسبهـاهدثاممق8د:المي!أصلمسيع؟اتقمقلم!نأو

إلاديروثؤخذمنهكلءبأنكل:ال!قدجم!!ذارصدا،سبقةللقاءدةوا+:اءلمَ

ائحاد:4،هذ.بخصوصل!،انالأفىء"اةحماالنظيكان4ؤإ8ْالنىوةكلم

!شه،لق!لالافىظرمحلا:نعأنصحا!)طا،العلمىلهنهجالت!دعهوإخصا

فىشناولبالمنطلقهذاولهنزم!ان،فىحدثلواخصد4أا)قعصهذهان

يدالجدالهالدفصوصمقوردمامخقيق-تعالىالله4بمثبْ-ا"اباهذا

جمة.العبد.دةلحاهله!ا!بصاط

لادعاكم:المسيحىالتصورثقمجبةى2!

وقيامهموتهثم،أ)ةاكىإينوءيثط،هد!جتو،لإلهاترول:أولا

.المو!مجن

يته؟ذإلى-الملامعليه-آدممنا!طيثةتوارثدءوى:نيأوثا

الدين.لِومالىةحبا!حل!ا
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حيث:منالإصلامظرفىأ!صامجببةوهى

سابق4*ءغيرمحلكرامتهالى-السلامءليه-آسجعأرفع:اولا

.الحدثلهذا

.وخياْتقهنفامجريرة؟ؤخذ(غيرهءلثحههلقاهإثءن،:و*ابيا

\ز%ومعرصأالمباباهذأمنالأولا)فمىلبهونأنفىبزولأكا

-السلامءلميه-ا،سيحإنجبلبمدتلثذتالجدتدد!!لامقلنصوص

هم!إنأ!ياموات:،اوالصلبقصةصات!ااالمعتمدهالأناجيلوان

IIIاءتقادى-فىناك5لابهونذلكبإ"باتووءؤرخينلمقصاصقوال

ءإيهنبئانث!يمأصليسندالىدعواهفىلإ،ستندلمدعدءوى-

.ضدذ

ثم

A
w

"7..+اaطkع!!+سء

.أ
-ص

!!تب!ق

ين
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افوإل!ُنب!قا

الإنبرللقبدثبتالجديددا!لا،

أتصإفط5:الرحولبرلسبةول

دطآالذىعقيعأصولمحذاتنتةلموننمأ

يوجل!...آخرافييىإلىا،سجةم!عنب

إمجلمجولواأنويريدونيزمجو.عقوم

17،6:اأ*طية.،ابح

ا،سيح:بهجاهالذىالإنجيلخب!حلم

كانفإذا،ثتاب5الةَرودكل،رسالةرسول!ا"كلأنالمعلوممق

أصطفا.منإلىمنهو"يأبهونا)يهتابفإن،العالميزربهوالمرسل

فمكافهتها!اصطفاممقحب!م،اءثمساللهورسول،ء+ادهإلىلهَإلرساوكأق

المسيحينإتفاقه!لارسواطؤرو،(أفيل)إصرابنىالىالإلهىبقيليخالم!ج

ئقين؟الطاعندئيكذيثهـوْ؟والمسلمين

ءيىعقعكايةخالىظل،الإفيجررو2ةبهسلاباليكتابأما

!3)،أي!هنوجعلنىالكانابآتافىهَطاعدإفى،ل،-!سلامءيه-

5:82متى(1)

18:24"وب(،21

02/يمعيسورةبرإبم(
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لإنييل)1!باو1مةوااتوبوةاتمهبملكاوتترأ،ةد:يفاَأءنهمرقسوفى

ا!ب:الىصلاتهفىالسلام4ءلهفةالاللهعقالإنجيلا،سعهذاطغ!ش

.(21،!مأءطقدأعطصنىالذىم!حاا،

يمكنثحناإ،(3)،اللهمقبهموحىهـو*م9فى:)سبروظل

-السلامءلميه-حي!ص،أبهطءالذىالإفييليهونوأنلايدبأنهالقرل

هو،إملائهأتباعهمقأى؟جدأو،هسئبْحبسعلاإماي!،مكا"و؟ا1َدو"وم

مقو"را!سق،الوحىمقبهأقىإءاوءطإبةشه،وبالعكا-محةوء"إبعة

الأقل.علالأرضعلي"-؟،طيلةبه!ث

أقههتمآالذىللهالإقييللااليوميةالبشريواجموقانصارىاأنبيد

وسيرة،الجحسير"مقبمخىاَقىنمجبلأههأوفيجل؟؟لالمسيع

أنماادءوانفإ،"خاويو،اق!او،وءصؤمى،منءىوحىكلمن4+)وسا

ءلىعدقطدلهليولا،للهاءقوصاعونهاليلبد)نجامطاا)يم3بماق"وأ

إكالىسصاو):فمطادعاها*كملأىمعوةولا،ا)معجزةإلاالو،ى

.."قاريخ

وسير،فاصةكناباتعونهاءنلي"،ألاهذهمخرجؤلملهسأذن

لها.تقديرأحئفىورساتهالمسييعءقتاريجة

ءلميه-ءيسىعليالهترلهلالإفيأنالإعنبارفىؤصذانلابد

؟ينلمامصدقأدهعرثضعثتععحزاتلهباتعدثقهمؤيد9-ال!لام

86ملئدةاولممهورةمقا!يةوأقرأ1:15عىش(،)

*د:(!كو،38"8:26،28كا"!قرأاو1:8لاحتاثو(2)

!15:15

3:16لهثايةترثاوص(3)ر
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"جطأوعى،زلياصرالهىوع،طم)اخالم!مئعراج!ن،ومكلا،التوراةمنيةيى

جملةدنجعباالأ-ذضرورةمع،يلم!كاجالع!لا!ا:-راأةبارور

النصار!،وعونبقالصالصف)أىف!ءفكطاحكااأوانفصالدونواحدة

!حمجهو-إلسلا!4علي-الصميح4الضببءق!جدأ"دهماتاو،خصاخلونية

لمي!تإلوةا)تو:ا+فىبماا*مح!وواإ))ةصارىازاماوضورة،ده-اهالذى

ندإ.والأأأناموصاضت؟أل:هما،ثتالصمبحءتلهوَهبىت!لكلافيبهنطق

ءا!مااتزوأطأنالىدمأؤهـلافى!قؤإفىلْاعلبللأنقضت!"ما

.كون"ىسال!ءاموءنةد،اونقطةأواحد5صفوللإينرض!"أر

يدءى!كذا9*اسوءلمالصضرىالوعا!اهذهإحدى!ضكقالكل

.(1)8...ا)سمواتملكاوتفىأصضر

الإ!لارتياطفىوذلك،يديهرشاليماقهبتصدن1رَرلالطقكا

،السلامعليهالعسيحء،ولالمنزذالإءليلبهء1،امءلىيقهو"مد"اا:وربا

!"يديهبينا!لممدتامريمابنبعيىآثار!ءروقفينا5:تلىفقال

مقبهيدبينليماوءصد"أةوروهـصدى4ؤةيهالإنجيلوَآيخاهالتوراة

علىميئوالانيالةرآتىةقفتطا،(2)،له!تقينوموعظةوهد!"ا!تور

ن1ر4)اوتصديق،بهاوأرزراطهاتوراةاءلىالابلميلقدءقفرورة

ء،يهصا.وهيتظ

صرابورأء"ر!لساةوالمسبح2إق)نجبلوراها)بحثولكن

ث"ئأ.ءدهاطابى.ه"اجاذا

تمسلث4"اذالمس!خإنجيلانهاءلىاولةالمتدلنا،الأبأ*دابوالتشبث

مقةيهاماوحياعوكايبطلاذ،"عنكابوتخيطمقاومطهومجط

لعصصةةاع!قتلمى!ز،رئ!بلامكتوباتسيصاهـووهذاتناةض،واختلاف

اخلا!،!يه10لوجدواقهءيرءندمندَانولو5:تهـعالى،لْ،الخطأمق

.(3)"ثهيرأ

!2/0الن!ا(3)86لمثدة!ا(2)19-5:17متى(1)
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أليق!ن،درجةالىيصللمعدؤ!افإن،صادقةتبدو؟!امنة!هانكافإن

مقمستمد"ياالقفاهذهنتكاأنإ،ءالعطث"ومعمتققيهاةكافيهاالا

،،!ذاتهاء،يهاوأكدحم،الكا،القرآنءلميماوصدق،التوراة

(2)،قيلااللهمنأصدقوكل!حد؟ثا)1("اللهءنهأعدقومق،

ءتْور،)3(فاله:راَلهاللهيهللمومق"

و40ولساالمسيحةمتاتهـوإصيلءنثح:)اإنقلغاو%كأا

ء)يه،ا،تلالإفييلثمحخبلمابحلأنذلك،ابسءورا"رى

!ولةالمحهسذكرثفاهـإكالماهأبل.دكساة-4أمحابهمقأىءلىأملاهولا

ابحتركةقف-12ت!لاخلافتارفيية،قي؟4و"لمك،)وريحيينص
م!هتإمكاصوىإاخمااوندوما،خثأنلىإرثالسطدونروأصدأفىآقيءيمل

ير،تفل"أءلىىمنةبينالأربةرابةلمسيحابعدإلالةارالمدالإفيلمية

إلىتسندلم-نا،يملإلأتيالم!ط-)"!و؟تهذهةإنأيضأو

)يهم4إنسبماتهاعتإن-كا"تيهاإلىأسندتتل-المملامعليه-ادبح

ذللى،ءل!دظر!خلو،إنجبلوهـفتتح،للهمسيحتارفييةو،ذاب!ن!تتر

لاتسقشذراتالاهـوانالممبحإلىءسندال"%إالأْهذهوما!ضمنته

ت!طىولا،والسلوك1)هقيدة3وة،خا)لحثرمجالفى"وعمقتضنيولا

ةف!طملالجدفيدوحين،العالمينبشممجعونهاعقت"يءكلشكاملا.عجأ

كيرةفوصنلهنابطا-اللامءاية-ءيسىءللمترلاالإفيءليمصير

:جالمرصللةباتجيبنا،"يمربتامق،تا!ىْف(يد!دادي!لا)فى

مقرولخههوهدى،وىلإفييلالمطا"قيتمةْعقحثالإاأيماتوق!

12122أالنساءلم1".)1(النسا.لأ/78

8./)3(النور

ا.لمسغ(-3)
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أفكاوانهناقدعايهثلط،أالمسيعنجيلإإن:-ك"يىمنىمخلىثهدافلدينا

وءى،!هلمحذاابهوءصصة،يفوال!ر،يلل!أوبا(ثفاتلر9و،ا-ءبذ،ا

حتى،مذهبكلبههبتj;،ورسال4إ!سيحأشأنفىمتفاربةلمةمتةا

لااحمه،إعهكخبيهاةمنه!قلمو،ورمصاو-امت44.حةاعتص

:السماوىلإفييلادتل.ؤةدلهَْاكه

فيملاٍلأتغيرِعقأ)ىب"بمماهأ)لهصوصمقبعفاالتارى.إلىأسموق

لفية.اطا1المذهبيةل!بسرابلتسر،غب،يلهفدءقوادبرة!وىط!لا

:صوص4)ا!ذهءشه

م!.ابتعبأإفى":غلاطة؟ىلإلى)تهرسافىبواسيةول:ولاأ

ليسآ"ر!إفيءإ!إلىأ)ء"خرتم!دعاحالذىءقلهعاصرهكاذافنتةلون

إفبرل!ولواأننةريدووم--.وعزي"ومبمد"فهاءيى،ر"؟هـو

11)،آأ!سبغ

علىيدل،خالم!!إنجيلمجولوا8:هلوؤث،ر"آإفييل"لصبوف!ول

،حي"هلاءيرإنجى:ل!ترء4إ"نا"يلت-،،ظض!إ

،حاصبو"ا)نصهذا:هـنهطم!"والرسالةهذة"قم.2*واله

اعقارتدىقي،ولنيوءا،زبهفىو"اروالصنرهبمنىاو**تاالذين(ن

تنرواو،بهفىواوآ،به؟ثر!لذىالإنجيلياواجحدو،هبهمذتركواو

بولسبلغفالا.آخبىإيخلب!حب؟مئروممقد،آحرشدطةمذهـبعل

غلأطية-اعلإلىى1-الهمب،علة99صارو1لآىليأمرمم!ْهذا

تقالالاا!معلنمويؤيعنة،م!8والغفبلسنطباالهفععةلةالرصاهذ.

:%,.Y.حا!.(إز J:
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طديغيرواأن!يد:ن،ءضلوكة،ضالونبأنملمذ!باذكدعاةثهمأ

إفيلميه.بة-رآانجيلااء3ت"ةباا!يح

طعنو!قدالدعاةك4اواأنأرصفيهأو؟ثمكلبيبءلىلايخفىومما

عايهغضبهمن(!ودبما.لهمتهمتهبنفسواتحوهأيصاَوانجيلهبرلسفى

.وأقوىثد1لهوإنكادمْأف!

الرهالا-(سوئ.روك)آهـلالى):ول!ىأضرىلةصادفى:ثا.ئاَ

ةيهمن!ثو،3ه!ث،1خرينمبشرينكلء!رت!حفيده-)يم)الثاْنة

"نالمبث!ر،هؤلاذيصف،بقالسافىاليند،ذعوراانصافىكا،م!همذوفى

قوله:ةأ)هسبحلدينوالىو)ينللإنجر*لالمبدلين2

إلىشيكا،يميرون؟ةهاكرون،ة*لةكذبةرسل!!قلاهمثلإن،

.(1)،الهص!خرولص!به

ىو*دابأص،ينمتممرمتنسكينظاروااساْأهـناكأنهذاومعنى

اكملحال!وا،ءنهمتظا!أالهمكبحرسل!فى:ةتوالمأ)خاسيخدءون

يلا.فيإلهءويد3تابلىإءوت!مدفىوايستندن1بدلاو،ماكلون،ن؟؟اكذ

طعق:الذهـؤلاهأن!فصبفييشكأو،لبذىفل.وءالايخفى

؟فيضةجهو،لوا،بهماوصقثمبنفس!ةيمةوكانوا،لسبوفيم

ؤيهم.لتهبقا

فىفل4؟وكهولس"حقفىبرلافابا"()كرهما.ذدعليودلإلمظ

الذيمتني)!ضلاعدادفيفكان،المسيحبهأزالذىالمس!لمتقيملهطبىي!

وهو8يإفييمل("يدابناقهلمسب!ابأنتهدعوJ,،ثتجدبتصلميمبشروا

)فييله:مفتتحفىنابايبقول،الكفرقمأعلفىةحايم

،1:3،حإط(1)،
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يا!الأهمذهفىاؤ"يئدناتدبثالع!الظيماللهانالاءزا.أيها،

مَخذهااى))يات!وألالكملمءظي!ةبرص4ال!سيحضعبذلمبيهةأ!خيرة

الذكهقان41ؤضينووا،لتةوىاعوىبدينعثيرللتفاذريعةفيطانا

4بواسأيضأعدأدمفىصلالذين،س!بن2لىيورْينكل،ىأدااللهبهأص

ذللةا!سطرلاجلهالذىلسابباوهـو،الأمىجإلاءخه!أتكاملاالذى

ولايظ؟قئلمىوأ!))؟ممهوع،قىمعاثرأثناءوحمعتهتهرأتلذىااطق

؟خايه!يبشرآد"أكلفاحذرواوعايه،إدتهنةدثخوفىحراlؤغلثطانا

.،ياأيدخلاعااتخلصوانبه31لماضادجصيد

يه2)الجديداله!دبنصانحلصينلحسيحا!لامهذءقذي!لتهـذا!ناوبر

4ورآهسهههمايروىهووهـا،ءنهذ"أوهم!سوال!سيعرأىوفد

ربم!با"إابرْبةأصدفَاناهم!بوو،ذإدٌل!ءلهخلمالذىلسبرفيخش

ولولا.لإءانبا!نفىوارامام1لهثمدالذىوهـه،!لإوافاءرقيل

.(3)نهإيماثونرا!صلاقدَصامةدا!ثلاهذه

سكلفىعةيراَرت3ذإخ!ا4أوالمدبهذه!ضريقلعى.؟ثَانماوعشيرا

نابابرتركهإولسائرفوحين،ثةسهى!ل%لسانءلىالرسلأكلالط

والذىافيلجهأهذافىالجينأكألالأخ!مابإرصا؟!مارأيهببنثم،واءكزله

الصجمناله%صا!ننبرث؟ه!لاحدأبا،برْأن.كاهمح!ا!ا"اءكأل!هب"وي

.ومدن!افلإمرابنىرىالى

الص+فىإودسلهلثسايصفةص4ذا)ثاسبط!لةرساثقجا.:)نأثا

..دلمة!اوتز!يققىرإلطأد!وغوضها"غاهفةنل5ارا!نأأجديدا

""م19،7!ا"لةاهرةلتاراطبعة9-2":نابابرإيخلأتغا"ية(1)

س!أدق"لبللاجنور/أترجمة

+،4:36الردطلأىاةرأ(21

آع8-9:26صلض9لاعما(31
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فياعة،ئلاس!رلا!ذهفيتمفةفسهإلوقتفىبكارسوثفتقد

امة.!!الدثذ"4لكتب،!

غير!امجرة3عسرقالق.اأثؤيهاولضرسائلان:هرسبر4يةول

.2،116:31نضااللاكأيفاالكنب!رؤونبتثنكااو!وءيرالعلاه

مقغيرهبول!ىبهاتهمماأنيبين؟قالسالمي)دلاإلىر"آل!)دؤ!ذا

قالما!يملبفاأتههوهاقدوالافىرا!ررخإلزق3الدفىوالمعالينأليبثربن

أترلهصالهكاءلىق:تلمااسلامأع!يهء8مىبهأقىالذىءفالدإذن،ةيهم

جم!مقذ-أبل،بهأتياء4بشرالذىا،نمجعلببمرولم،-هالىالله

.ه!ثىفىالدينق5ليستا"ر!اقياهـاتإلىثفشهب

الدفيةإ)كتبلعبتقدالايدىآنأيم!اهذامنلنايفينكا

أاتحرمجهبسببأصولهاءنتغير!،قى،للعسيحيةالأولالعمرمق

يعف.زت)او

مقومريديهلأتباعهتحذيراالْاولىإتهرسافىوخايئكر:بعارا

لحاكاو،حب!ملاسم؟لدينالىابهمنتسااعون!يينلذا)يمت،المفلينائصءوراري!لا

؟سمالدءضةمننهينعوؤ!مما3يةمنتمدز:حذر!،المسيحادأضدأنهم

"لأولاداأيها":ان"وبيةول،باكذىم!ابالفوةيدءوننملأ،الإنجيبل

...كعيرونع"ب!لالاصدادالآنصارقديأقىالمص!خضدأنحمعتمكا

إلى..."معنااو*؟مةا.واكالو2لأخم،مةا.وايمولولملكاثماو"ر"صةا

هذهفىقىذيرهتاجثم(1)،أصديعالمأنةع4،امولا،:ظلان

.اب،ألا5111:ةقالينالكاذهؤلاهيفدةوالابأتأيضالاسا11

إلى"ربموافكثيرينكذبةأنلياءلان...روحةواكلتص"لا

.12)،،لمحالم

؟:،بقالسا(2)2:81،91،27526ولىلاايوحنا!رسا(1))
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ذلكفىكثرواقدالمسيحبدين؟تبشيردعاةأنجلياتنيرهتاومن

"ءخنهـاكرةئتذفةئةثمطرانتوكا،ءنمدخلالىءيريواكاوأنهم(!طيف

.وال!ثصقاققالتقرالىقدءث

فاحولأ-اسة!خلتد4"!،:يهقوبو"أ!وذالةرسافى.":ماظ

د!ؤهـوذا...ليفاإ"مةمجولونْ،؟رفيانةوادثةهلهذا)*ديمهنذاقدكفو

كاجميجءله!ار!!عويحاقب،اجيحْءلىةف!هنيدليصهع500الربهط

"طاةءأيهبهايهلمالتىافصصلمبةادكاكاتصخوعل...فيورهمأعال

مجسبسادكينصستهزؤنةومن!9بري"ألاالزمانفىإنه..*نجار

.(1)"قيملاروحليوننفساهؤلاءهـم،!مر!يفخموا!

او!كو،!!ا"الدينفىدخلواالذينإنهرسافىيةشقديهوذاؤثذا

المحيح،الدينعنو"روج8!ور،،خطأ4،كاالمسيحعلىصعبا!ما

به.مستؤئين

كهويذر!مأثباتح!*يخاطبنيةالأةطركىرسالةفىجاء:سادمما

فىالثعجةأيفاكان،:الحقبغيرمسبحهوءلىاللهعليولونيةلَذبةسالين

!بدعيدلهمهونالذين،م!لونكذقيأيضا)فيم!بكاونكا8سةكذأضياء

اكأنههث"همه!يررفوالملو!مجراعان":،لأنالى،000علاك

.(2)8ج)أعةءالمسل*ا،ق!الوصيةعنت!ونيرءرةوامابعد

،الدءتعليدفلاه،دعاةاعىْأهناككانأنهعلىيدلنافيذإكلم

!وجة.؟طرقالديئث"مئرونوأ"ذوا،أكصراْثةفى3أ.مسأ!موا

معالهم.منتسالوءاالتىابادىءالمحيحةمخالف

،41،5181،9تافضاوذ3لةصارقراا(1)

21،،:+2إبم(اعط)ء.2
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"لإميذء"بروشق-قدايسلام-عليهحب!ملاأنءضىف.إج:اه؟اس

كئيرينفإق،"أيضلحلاأظروا،:!م،ل"يثالأمودذه5بكل

أييا.قيو!و...ينكتيروتضلونعم-إ)*وناأكأءإ!نإسئنو!اش

ا!إمبحهـوذا"أ)علقاإن"تذكاذ...ينكثيريفيلونوكثيرونكذبة

كذبهَ،ءنبياوألَذب!هحاهصيةو!لْانه،ا:ضدهـو9!لاْهـناكأوهنا

.(1)،يماأارتيارينقك!فألويضلونئبومجاعظيصةآياتويعطون

-/لسلامءلميه-جالمسعق4تيرونصأتص،متىفى"اء:ثامنا

ءلي4-ى!مءمخيريممتللدا!بلمإدونرحد!أيقومأنعنتباعهأةيهمجذر

قيول،والداءيةوا،رشدإدإ!1بدو!ةوماذكطاوحدهذثو-السلام

*اله!بح،)2(!وفدوامطدم،م!لمهثناءو"د"لاطبامخ!لمس!جاءررءقى

ا،ب"ب!مق"ؤلاءكأبنليءن-أسلامأءفي-هـنهفيوءقاهـذوله8وفى

مقدفسهالودتفىومجذرلح،لهتببتميدءوقءلحناكيانمستةبلفى!عه

ذلك.مغبة

سطةبواين"مم!يعدلون-ستياكمق"ناعالأيذرلسبوإدط:صماتا

4بحالهكثخصهـ!الافت؟بل!جيهد!جنوعذلكى"؟إفييلإلىالمفغقاا

المميحفىتملدوفاأ":ةتةولبقالساالبندقىأعسيحاراتحذمتجافىلأ

.(3)،ؤىكلكنلةمكانزىكل(ءلمكا...لإفييل!يسوع

بعدأنه:"لمالجديدْالهلأمنإهاثرْذصنصرمقنقدمماكلمق

الميسحع،ولرنمأعينرأ2ونعثيرةظ!سدط،رضإث)عليلمسيحا،ياة4!ن

!23-31:12ى!قوعي0،11،23،82،،:بم8!ء(،)

23:01ى(2)

71:!لالهصلىأركورنثوس(3)
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ءلى11ءكصجيندإلىءصنيد،كاوءرصالإدل"طزى،إته!سابرشونالمه

ءوةالد3ث!تتةو،لسبرعرذكاآفربقياءلىلىكأ!و،ر"آمنهم

ى!ديأنمجبن*و،وإالها)سصيعرباللهبدينالاصلةلاصاهجإلى

مضلودةضالوط،لونإ"د2!نأ!مأصحةمقةفماي،ونمدف!رأنهمهؤلاء

أجديد،د2!لأراف!مهلأقنيبهائهر!!ماائللرساابا!أمنينادكليبمبمث!يادة

هذاءتببمهيوا،ءير*!؟،ذاثجو،أ:ىحصو،رص4إو،لسبووءنمم

فضيرو،ر"الأؤئهـنممثكاحنكا!و،،!ح؟مب!ضمذبحا*صج23أا!فيأ

ام!بحوال!يح-بخوصرءىتدوكل،ر"!اافرتقأهجءناهـشممقثؤكأكل

هـناوكلخ،الصسثح؟سمللهايندءق3"فوراالهمأيةرلا-اللامعليه

،وا)شبحالمذاهـبوععدد،وانتةر.ق،ا)"أةرءلال!ملةمادىء5سارت

بيماكممنالاحزابْفا"تلف5-و-مالىيسبحانها!تهؤولم!،ءفمدق

.11)،)يمأثومعذابءقاو!لظللذينقوةل

.ىف"ألالومذاهـبمافابم؟أمجرسائرالكلحزبإء.لكَان،ء.ليه

ءتازأدت4للصىيهصا،؟ولىقو!!)ا"ؤىلج"انالأأنذعرهث"لمبفىومما

.4ا،سيصيما،صادرحسبيرتةداؤلفىإفيجلاسدمين

"يمل:ثاأالأربعةثا"تارالهةجدةتأسيى

عثر1اوإءيملاابىجعينح"رالذىما:مةإدهسزالبدوقدوهنا

أنابيل؟أربتألى

9!عود!دتها5ولمقلة2مضطءقيدةظلتفيةالنصراأن:والجواب

رو،صوالنظامدينوهى-الوئفيهنتكا"ى،سواءءلىالوثينومن

الولنية.بص!بغةوتصبةياكتويها!ْاألنعرق!جاذب-الإءبراطورية

56/فرفلزا!1)
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اعتنق"ى-العملامءايه-المسيحد*ةكلققروننلانةط!لةوذلك

ثرةورأى3،ةخي"ْولالديمفن"َدأنبرد؟خصرأنيةق!طنكاينالإصبرطور

رجاللجس!خ،تعددهاوالممسيع!ىِأ*قيدةاتجلاف"اب:صلا!ئ)اإلْانا،،ل

ية،ميلاد325عامىر*!إاصيابا(4:ةين)كلحاءواودبرحءثفىسةين!لا

اورفصو،ا؟وملةوألمتدا؟حةلارا5ز6!ص*ةحاال"نالأاتكنها-خاروفأ

،يوذهـاأو"ادينمنوكقر،*ادها!و،بهابكذاثحكو،ماعداها

ومن،المجمعهذارره8هااءتناقأءلالإمبراطثر؟4مما!سا!وحملوا

ليد*لاب"صهوء3"!اتهمواقداللأربعة!ذهأمحاب!ةنشلطفىيى

نه.ا+؟*قمسبفكاوا)تحر

بمدرسايناد4فيا)اضععرتداهاصكان(نيط:اكسق)الم!عصرومق

الشلالةالقرون*-ذهوخلال،ةرونءلملأثةا،سع!نرءلعغىأن

دذوخلال،ل!"انالأبحددتلما!اإسجفىالقيدةتشعبتوتعل!ت

وكا-وارث!ا.أة4الخطثءنارةوعة،دا.أ!يمعصلبءةيدةتل!أ"

الملة،ةواءدالفترةهذهخلالتأسستكا-4ثفوءقيدةيسكا151فى

علىلكانو-مال!دلاعل!-ء؟صىءلىا،ترلاللهكاصاباساسعللا

،ةوصخئلورطمقالاتوعلى،ل،ابالأْاس!و!ا4تارفيقصص

القاعدةهطافدا.واالملبدةوىة،ا،سيحىاللاهـوتقواءدبولس

هذاذىوالسبب،اللاهـوت!ذائدوءقاةواءدمنأممصصلما"*!يفة

عليهصلواادكالهينسةثيوخأنؤلمو،قيقى21لإنبريلادانأفةهـوالد"ل

إنبيلع!ءسهمؤى!رثمبالمسيحعمد!مأولمق!يفةةنيم!توبا

خم!،مصنفهوإصداماعدامهأإلىالسارعوالمسبحنجيلإلفيخاآخر

لظهور،ى؟"أيقةعلطيبشرأوالرسالةيدءىانءلىأحديتجاسرإلا

.الرادع!قابباال!نرعىالحمفي!تث،بطقتهر!ووالحادهفشه

ءيى-المسيحاقهإآتاهالذىاطصقيئالإفييلانقد1ءلىرالدليارر
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يته!نهافىجا."ثه-سهب،ةاثوبلاضعادهـو.بالصبقءيمر-اللام

فلسصحدغواواحدةعخبتإدةيسوعصةمماكثرةى.-9وأشياء،

.(1)،المكتوبةاحشبايعغالعالمأنأظن

لمتلامي!ذهق!اميسوعص!مهاة-!ث3أصرإتو،:!أأوقوله

.(2)،ألكاشابهذافىتكتب

ه!دطقد،العكاتابمقيديهلننلمالمصا-قIوهوال!ريموالةرَآن

ذلك.عل

زلحسواءيثا"*2ناأخذنصارىا،1كالواالذير،ومن،:"حالىاقهي!ول

.(3)،4ةرو!3ذمماحظأ

لنا!قوحناافيلثكادةمق!مبةياوهـ)ةمب!اكلاألايةز!ذ.

أعيين:

،حي!ملاايلآياتمحنالكانيرنسراالخصارىأن:الْاولصاْلا

وصدق3تابهم.محةمعهـهءلىيدلمما،مضاصنهمقال!نيراأسةطوو

عد-لإسلامانبىإلىووحيهاللهكتابهـوالةرآنأن:أ)ثانىلأمرا

قدلإنجييا!امقلملأيرالنصارىن!بأن!ءالقرَانإخهارؤإدْ-!!

لحدحمطبازنمرزتالتىا/؟هورن5إسوهذا،تجابهمعمافىءلى!،محاصدق

عط\انةالأن!كا!حتى،وا)خظربالقعرأو،واكخمين

ويعنقدي!رفأنببالذىولمكان،وءكتلى؟فىكرهذلكإلى!هتدى

أقيصحلا-كاولهسلم4+أءاللهكل-إليهتإلو،ىءرفهوانه

نه9اد!اتك7ياتخعتسيامغاوعرف"تبالنصارىقرأعداإن:يقال

كتابأ:سظولمتاريح!يةصألالذئالأىاالةبمطبأنهبهمتك.ىفمعروف

02:03"يوحنا(2).برحناافيجليةنما(1)

18/المالْدةعصورهَ(3)
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الورا!فىءند!بأمكاتونهءدوالذىالأ!ا)نبىصوللرايتبطونالذبن"

له-الةر2نوعفطكاناذ"ـهوفى.الايةر"آإلى(1)،000والافيبل

قئولولاتاب3منؤملهمن"تلوفي!وما":ترالىبةوله-!

يقرأ-!ت!-كاثلونكلم(2)،المبكالونبا"رالإذنميتك!

ح!بماللهن+و،ؤيهلهردفححواأطقفىأ،:طرنبمل"رالكاتبأو

وت!الى.نه!طبط.عليم

منلكاثيرافىصارىإنثيان"ئبت!تىيمةالكرالايةزامجاوصت،هذا

ؤأعقب4الد؟!فىاخلافهمعنهتسببا)فسيانةهذاأن"الإفييليات7

حظأؤلهسوا5:خالىفضال،القياء4ثومإلىةبيمانم2ذج!والعداوةقي!ةلا

ثذلههؤ!و"وثالقيامةثومإلىإ!بغفاهواالعد)وة؟نجهميغادأغربهدبهروامم!

ن!سوهفالذى،!تلأثرالإدفى(َاظص)؟ري!نتو(3،استون*واكاياأدلْة

؟ينكأئمةماتزالؤثىا)*داو!أما.فمكاتبوهتذعروهالذىعقأعثر

الةيامة.يمإلىوستظل،م!فئطوا

المسيح:إنج!لققدانءلىترتبالذىرلأا

ابحخربعدأنمف"!!إأالعكاتبأنهـوا)يهذكأثماْخلاصةإن

تد.خالواصا"قيقةمق.ىة!اهلليماس!يةثت!ستحدأقد(لي"افالا)ىهو

نههيقينالقرئنثاحةةد-السلامعليه-الصسيح"لب!يةس

وصلبوه!ود)اآمسكةالذىأن-وا)فعارى،ود"-بات!كلإأهل

قدالحادْئةبهذهوأفه-علإالسلام-مريمابنعيسىهواورشليمةى

وأثبتوا"الموتمقةلميامهادعواثم،دفنةثم،موتهالىحيانهالتهت

.،اللهكل!وحئانهاراعين،بأيديهمالممكتوبةأنابمياثمفىذك

،8/العنكبوت(2).7/فالأصا(،)

،8/ة!العاا3)
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جا.أنإلى،قرونب!سغةالإسلامظوربا!9مقمقدسةةد!ىقوصارت

4ةالةرقلا!ءلىوقهى،4ءلإسُااتكفهفى،الةضآنللهالوأتر،الإعملام

ل،،ولى!4شباجقووه"إ:ماوخلوهةماو5:لىؤحاراةةةأل!قياههذةطلوأ

الصعنلم،ضفيْرولوءق،إليهألتهدفعهةلإقيفاآقتلوقوما،:تعالى

لإسلامان8؟ءتدموابدل،4الةصهـذهؤىالْاز"يلثفْفأا!جم

كل!ثبشوناللْهفييئةتاوإ،ل4ألىاوإزهـاقفىقاا"ءاقاةىبجةاانعروا

بالأدلا،4ص!تلا!ذهؤىذضة)41َة4،ءقماكاثاةفيى!14)!رآن4احص

مقطقيساوقوؤعدمالح"إ؟اْلاوؤت،الرحميةالآناحيلكلق4الصري

لتأليفلمونودأا!دف"هاكاوؤد.القصيةهذهؤى2:مهومةنآس!تلا

عا.ن!ت!وبهأ)قمدوراهمنوهـوللخكاىالممددواكه،الكتابهذا

ثم

A
w

ث!+4!"ط"%2ء7"

!".آ-
ص

ص!تب!ق

ين
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!َلإلمجيْئثأ

يسهصلبإنهثولَللمقيآمسا

ا)مقاثدا!إءأسست،ىالأناصلعلىمنمفأطلعلو-1

وةثم،وصيرتهل،ص!رلإالمسيححياهءفماروتهبدقةو-أول،4ا،شب

والمدنالة!ىإلىتلاميدهالا!رإو،ومواعظهقعا!هبادىءمقروتهما

مقاقهسلصابحأنيقنذ،وهـخذرأمبشرأزجاوبخقلاته،لمية:الإصا

لاتختلفهم!الرسالةفىونيمةوأن،والسلامالصلاق7ما!عوكدموصىمثل

له،لايثريكوحدهاللهوء:اد"،:ايتوبةالىالدعوة،س!منحمما

ا"لأعال-ة!فى.جاهرا،.اباينةج-)ااروإظف،إبخةا،ؤه!نوتبثسير

الذى،ل،آ-)بهالمبثراوريمحبوع-الربلس!ري)و(3:02،21)

جميعةفماقها!نءمل+لوتاقىا.شىردكلأزمنةإلىلمه!تالممماهأنتفيتى

ضدةالسابةبهملَحستو؟مثرا!ج؟شرقدو!ؤ،،الدهـر"!يسينإلقدئها!نأ

واحدإله("؟:ا!اصوأالوا،دالإلهبينوسيط؟تو،ة.الأْش.إءمن

11)8المسيحيسوعنمسأنالإاناصواالله؟ينواحدووسيط

ْ-المسبعأند"ولالنظ!كرتينالأفا،بلظرىءاعادولو-2

!لثأصأو،جدة4ءصبه51،ولايفولقومهءنحتملم-السلاءعليه

!أندونبتماءياسالةالرإظبغظمفتد،بهاارسل"ىا!ءثةرواللهضرثمة

؟نيأ.اوكانماضيأالأخبارهنصبرأأو،الإنريلىتعاليممنإئأثيخفى

.(2)4،اسلاق!اع!إلىعمرممنبدءاثي.بكلأحبرملي

2:6نبموناوصالاولىةو!رعالة(،)

13:123وعىتى3،21ولواصطح،42فىمتى)ةرأ(2)
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أ"واطا!نممجعلونالتى4!ةو2!لإ!المصطلحاتالمسيبونباهأينفن

الد"انة؟

م!قممازبعليواطاهنااكوراةتمفىناكحابلوفناةإ-3

لَربازبخ!ييإلى-السلامءلميه-ا!اهـيمءندة*ثواالذينفيجاءفيا

التىالكاإتمقواحدةوصدنا!طة1،(مدانالم!*نايو)عند!المسهى

وت،kjl)4:لهمؤومئلاتمأمثروبهم!بهاعلأونوضنا،صب"بهايتشدق

ةا،وتو،ةلكفاراو،15الفدو،)يبالصو،بن!لاو،لآباو،!سوتوالنا

ومفل:"آدمببهمأ-ىيب!4منئبثرى:اوالغة!ان*دو*!ملاو،والفا!م!

مامنكللدذوغير،لىلأزافي!لادمخااو،الكامةسدقيو(ث!ا!ْو،ئمْ،أ

فىلهأثرولا!3ذلا4ذلككاخان،ثتبهمفىاص1ضبأل!ةتمم!،وعلىيدور.

أدلامءليهءبىلوا81فىولا،.ا+لأْاتا%فىْلاو،ى!وءْإموس

الذىالناصرىيسوع5:عونهءنجِ،يفولم.تلاهسذهوال81فىولا

(أ،إأأشعبوصاقهأهاموالةولالفلفىمقتدراا+يفناانسان!م

وب!ثهماعايمىبمبى.و؟حرتنبباهالأبض!ىفين:)االبثىاراتأدقكا

،ل!ةبسأنهإلىإثارةأدفىم!هاليماسو،!ثاا5ءالاعونهْت*اءنه"أْنأت

كهإلطكسءلى!طبل(الةبلطبأد!با،و!مقبءومأو،شملبأو

ومجفظه)ايمودعيدعقوث!ب!!هصيعصمهتطالىاللْهأنتنيهث2ؤ،ذك

اتم.ومؤاص!اأذكه.

كا1ةالطادصلىَاد!يم4وَل،ْألاادكتبهذهفىثوصفلموأنه-،

!طالرب*.ظل!،ه:49*:المععغصفى،ئ!دياهرلنقرأة*مفىإمراليل
ه!ئ!هفأ:أغلاليطصمفئيف-*هيابووليمةلإولجاجلهءجمدانط:)أمق.

.،قوقىضيروإلهىالرب

.،":نم-2،0!"مل(11
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حقفىنهبثدارةأنهءلاشطياهلمصيفسرونالإنبرلياتياحإن

لىئعاافهءبدا!سيحأدْنهوه!هو،4؟؟)سافيطقو،ليهإرمزيهوأعهصي

15:124)منىةلمولمعبتفقاوهذ،ئبلإسرافيالدايةاتكهولألىقد"ْ

الضالة،إعراولشهخرافإلىارسللم،

وأكثايث"،صلمبموضوعءتمازيلأننعلموأمثالها1لبنارةهـذهفه

.اءالأْبأتب3أو،اةالافىأ):ورلاأولأمور!إلاإدْ،7المسيحتأليهو

:السماءشبد!الاصلةئدعقاهقاجتلبتأت4فىترل!نهمالاو

نبيأمنكونهءقنردلمء؟م!ىبأناكورا"بشاراتمقانتقلنافاذا

قيدةيهاإثقهـلصآتهعنمحا،ث"قىالأفا"يل!شأحادإلىء،بْالا

وهو-السلاءءليه-لالمهبمحان(المعصد"نايو)يازع!بن!بوصف

تكالمو،ةلميهغوضلامخأ!و"فأِريصفهة-!،؟!ما)يىوولجهثو!ب،1/

تهتألوهمقعوه""جداكاهىئ!ينيوإ.بعدهألات41)نبىْأإءنهكفيرأ

ذلد.إلى،5أوقياءتهأو.ةموأو،4!ص،و

فإن":لمسيحا؟مع!لءباتملوبلا!س9ء!داةا(زبهربني)يحنايولو،*؟

اءدواإ!بريةفىعارخَ"وتالقارا)نبىءا!*ث!ءنهزيملالذىهـوا!ه،

منىأقوىهومنبعدىيأقى،(1)مستتهميمةسجلهاص:ءثا:اربعأبىةق

الذىلأموسط!فى،(2)،ةحذار.بوأحلامخنىاناهلالمح!ت!الىى

بمسخقلستاكىقداصصماراككلبحدىيأتىالذىهو"*،فونهدغ

(3)هىحذاسحودإحلىأن

-طس

3:3)؟!متى

(Y)ه:33وفىومنله7:،\عىض،

؟"،1:26ات!وي(3)،

http://www.al-maktabeh.com



-48-

لرسل،امقالعزمأولىمنءيممىلْانفسه،منْريحهْةوقبيترفعهفةد

بعضءلىبعفممزضا!الالرصزلل!،:تعالىةالدرطتودكل

تا!ك9ن4واحدةلحة!ريلسانءلءرلمفك(ضخآ53/رةأليةأ

ءلىيزيدولا،يب4ْابا،سيحتهفيارال3؟ل،)يثالتضأهـلبةو!االتى

محقالنيرو،ظبأو*!صلمائيلا!ءإةىمقءلمىاه؟ا)نوراذإن"ف*ذلاث

واجخلحتظرالشعبكانونيذ،لوكاْيةول،اكءظرءيمىأنهظنوا

(1)،ا،بحل!لهحناتو!ءقلوبهم!قيفكا!ون

-خاوت،يو"نا":هم!حبلأنم.يإلاابسإ:خنمااالمسحأنا!ن!خامن

اخ"وي"بوهلماإلهنهبأءنهنبىها،ةخنمارا"ممبحنَدلواذ،نبىإلاليم!

في.نط،إوإدلننالشىاسعللهون(المسيع

ثو"ةا!)بىاللْهأثإلىأرصملواا)توراةعلإهأنلراجالإنجيلاوفى

)ستاتاوأتزنجرتولمءترئانم،؟لاامالمسبغهوتْأفىل:يسألونه

.(2)،دتخ1،.1

*ه!ةءضهينأالهم!خكانذلمو.خ"،اةو:ةةاة،وتءندة1،ثةثذه

،ونالعا!واةرالتوعالا.،لى،ةحوا"نايو؟ينلاهـرا1.4!فب1،(!*لوهـمةبا

.ذبيا.إلأاوكقبالتوراةفىاتانبوأيضامين

بطثةلةربوا،مهد)تا)"وراةمقأت11:مثار5هـأمفامسمقة؟ممتفاد

لاهـو!فىام!)ؤ!المسغ"لمقهـقةمي،.لاأ!ابادءإهماأن(أررمح

ناصوتيةولاهـوتيةوص؟صْةوط!ي!4،الألو!قيبةبرماو،حلهأؤث(سرت،ْو

لإصر.ا"لهأعنوعفارةةدا.صلباضره4")ةومهإلىارسلاللهوأن

*ض%ميثثات!منأث!داطت)ك*ذفهكلإنتآبواللهاينوانه

51:آ3لو(1)

5،2يونا،(2)
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مماوهو-السلامءلميه-المسيحلرفعاشاليةأا،:حسةالقرودفى

إله.وابنإلهنهلأا*وتق5م،و،ماتالمسيحبأننادىالذىإود:ثه

ولاا،سيح،بر"الةلها؟4ؤ*الا.افر؟أتهذهكلإنقةادةوثق

وألكضهأ"يملالأْبه:أزةاْأماو5وهذا،صلةبأدفىاللهكاتبإلىتمت

بل،ئيو::)اشهدا!*!ابه!دووش،والمرصل!فيجاهالأبألشةيئالسماو

رفعهاقهوان،ؤقصيدىمنهم!صعاللهبأن:الكتبهذهان"أبأقد

".الدفىرأزصنةصنعالى(1أاللهث*لم"سةإلىحبأو!بقا،.أليه

بأيدىوضعتلحاكاتJ!نمافإمادبهرْ!تخالفوال8أو،دتفإذا

."برا.منهاوابحالمحرفين

بطنهابيظيرأنتلثلى1اىأألإلحاقاتهذهبمضوايك

يفها::ءلا!دليكوأمناقشتها

المسيعةءلالمةتراةلإلجاكأتاني

كبةمقغيرهيذعصهالمبةارةانفردا،سيجءنءىحكايةفى

كتاوصشعرض،ولو،عيقصمحعببا،رقلااخرىواشزك،الأ،فا،:ل

ة؟."."المسيحءنه؟بمدرالمإنههأن!ينوالعبارتين

ا؟ةرالههذ.يسرحكمل!أ،و،:مطقىاهبْدزفلاالىءآدا!ة

الإئسالةو)فيالفمحيهونيوءيز،بعدأفهةولون:ميذ.)تلا،ل!كلها

-!؟،إ2)بلصبل،1،مبصي،

+:7يوحناإفراْ(11

.-10،2ة،26"!هل5(أك}-.ث

102(،المعغ-،)"-،،
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:ةاتلعبا5ذ!ل"وةشةمنا1

عقءرييةلرأيهناهاالناتدالفاصطرةألعبارةهذهألىفكارنملو

كاقالسما:قحا!إلافىكا!عيح،لهاواللاحىقعما،بقالسااظحي،"يئ*سيا

ه!عب"ءبياحمهءوؤيد،،ذلا،4الكذتياهفي؟!!اءقومجذر!تلاءيمدهيعظ

ن!بو،الةيامةيومةةربيذر!كانكما،يقا!الموتلوأتمكلظيوا*

العملىعلىيثيو،ال!اصئاعقابو،اللهد:ءفعيناطاالةوهـش،تهاعلامأ

العظيم.اليوملذلدادوالاستحد

لعرضة،*ددةمناسبةدونأيبانهذاه!ءالنصهـذا؟تئونجأة

!َمة،خا!نلاحداببت9"دأمد"ثسةالعبارة.!هعلكوندلكلا

هذهإحاقوهبررات.الإنجيلفىفعأفلمكانفالت!رانساضأهرؤخا

مايلي:مد!ذاهءيرودهـا،نعارة

العهدكي"اف(*ق؟حرانجيلفىفيلهاديرلمالبادةهذهإن:ولا1،

يد.إطد

أقمامهبموعدم،آسيحاةب!مق!حمه!هاصالتلاميذمحوث:نيأئا

نكليصةو،القلقئيرصلجرألهبارةهذهنمعهأفيهـع،ءكأابالحدتث

ممأيثه!مقيف!ونهككمالافىيصأل!نةاش"اكأنهممع.أ،لاسئفمام

ا!طد،مراْلاأملىءظ،شأ1قفو

خبابم،وأأفلهم!روااجلهمقالذىشدمقل4فو5ْاذ

ثمين.وغالءلىكلصبتهثرواوآ

ا!برا!هق5!وتهم،مجبرنه!هم!يحبهمنفطا)وقتفىوهو

تو"وهابىأرةهذ.بأنيقضى(ععأتلأفىإلميكلموامف!هونه،لنمى
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بهبلاثؤ2خرضخصالإنسانينياا،رادكانأذا%لأ3ألا،ةسو!سدم

بشأنه.بتيولا

اختلففةد،،وول!معمر!ءيهاكاةتركاثى)41فيألارةالباأما

،أخي!"متو)نمنماأ"ومهىنةلهافىالثلائة

الىيسلمسهوت)تانالإ.ت81:لتلاميذهتماطا،مسيعأنمتىيةارو8

(1)،جدآالحزنويةوه!اكالث!و!)اوفىق!تلونهةإسU)اايدى

لو!ثوت!صيئهيىلم-ا،ميع-كأن5:*فتةولرقس40رواثأما

يةومل:!بأنمدوة"لمونهؤالناسأيدىإلى!إصىلمنا-،إلاابئ:إنع

،(2)يسألوهأن)و؟اخولو!)اهـاثفىثهةلم!وأمايثأ)ثاضماليفى

ءمثر-لاهئاا-حب!ص،ا-بزت"أو":ولتر"بتملويةرواأما

ماهووبتمَكل1أورشمايمإلىعاعدونهافىنلهم!وقال-لهليذا

به*ثزأوب،الأممإلى!بلأنه،،شانالإابئءقنداهإالأم!توب

:"ثميةلثالثاثمافيوفط،يةقلو،4و،ويبرلمد:نه.4ءليتفلوث،؟ثتمو

يعلموارلمءنممءفيالاساهذاكَانوشبما!(،لكذمقثةثهواةإم!وامما

،(3).عافيل

تمم!،22:!97*ةقه(9)

9:31،23هـرقى(2)

1(r)3،-3،:18،و
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وض!تتها:و.جة؟ثاةرا:!لا4خاقي!راهم!صبر

أنه!"دأ،+وا،*فا1،؟زحأ)تحلا!ذإط:ءكاب!:لر.اية-إن(

لو؟أما،ا،سيح!كلثمواثةلمإنهم:ةولؤزسمىأها.؟والحرافهم!.

أعلا."؟ءماتفىا*تلمم!إ:ثلافية

ا،سيعوا!؟حيةمضىئةالثلا،يلناالأاب!ينفال-الاهذاأننرىة

ال!ثلائهمقتبكاوأنكل،تلقفى"برو5إْولو،ذكر،صاهأ؟:إيقللم

الم!!ا"ذصتبادلوا""س!خأنأو،و،وأههفكاريسبتب3لمينالإفي

،،41رممأحساك!لو !."ص

ظا!لافيدها،وم7ثلثت)اأدوم،وفىصلة"فحصنااذا-2

م!سإ.فىودزنماتا،صلوبأنعليفقةَءل!"إن111لأنذلك"قئالوا

ا"دأ"وقيامهفماراو4"ـه5؟يرماظ.!محلأون.،د"ألاليلةقاموأنه،ةح!ل-ا

إلمساتالةاهما،ةلميلتانلابالىاأماj،امأثة*لاواتس،ا)سبتنلمارو5

*،لصشهآخرأصفىيضأأبياحىأمتى"صلأ!عقأثو،حداْلاولإلةْ

ثلاثهافىوتبطقفى-السلامءلمبهنسيو-سْإنن"َدكا"لأةة

لمآأثلاةرض1َْاابةفىلإفاناابني!ونة!ذا،)طلياوثلاثا!ام

النعى،ا3ويئط،الواقعيخكاغاوالإالىالأثامثيةة؟لا،(9))جالو!لاث

ا!لوبووامه.مدتلينالزنيةالمدةءررثالذى

---آلمسح،مجيبأصيألو.(أن)لخانوا:مرق!ل:ة-3

وليت.،!عدرورطبة،افلقودما!ةباعلمنممعرضكالة-الهملاآ4عد

!غيألو.أنبجع!؟ل!ونه،الفوةاخلاقةصعهولا،نبالجا

8.:12تي(1)
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يْنأطقل3!ث!حيف،طيروانيا،ثمالأصهذافىولا"؟،!ثىءبهل

يسألونهاو.اكم!أأر!مب3د3تذ"يملالأناعأن؟يسألوهأتطةوا

الموتفهذافىأبوففلاذاةثمه،يستطي!واولمالمبهيضرفىلل2c،مق

؟،يمالذات

ابنإن:ءرةسؤولفىالإنانبابنا،رادبأنالةوليملأننا-4

لايريدنهأ-ةيحملاسلاماا،تيمح-عليه!وليى،إلح-يسلمتسمانلإ؟

دصدقناس!نإلاافى+لفظلأن،؟فسهبهء،يدأقبلازموليسةزفسهبمه

محتهسى!شءنإلعهارةهذهفىافىبرانياو،غيرهوءلىالمسغءلى

،وضرب،قثغ5(اءاتالإيئاعضأوأقممىأتلإهااأشدءلميهصيةح

.!وو،وقتل،و"لمد،ا*فاأعلوضرب،الو،4ءلىصقو،اءوألسحهز

علىوامخة،هـلالةليدفىبراءندحماعهذاأ)شلاميذحوتذإن،ام!الا!

كَانوالأنم.المسيحأفىوليماساط!هذافىالإنسانبابنالمقصودأن

أدةثيحدض)اتنالإهاا5هذمثلثيىْنممنعليهالايشملوأحدإلىشدمم!بون

وصفه؟(ةلاسِملابكرمهاقهجمبأعنءلونهْ!صءلا،ءترمانانالىتفسب

السلاموأن،المقربينومقوالآغدرةياالثو،يها4بكوْ،لقرآن

حيا.:بمحثتومو،تيمويومو،ولد،ثومسكلبه

بهيعضلاعىقسضْىفالإأسان!اأنالنصمق،لمتبادروءلميه

ميتا.اوحيابهيغمولالهؤ!عةلا!تقرإنسات!ءيخبرفهإ،بلالميعح

عفسيرفعبأةتلايذهأخبر!ينابحأنذددءلىوالدليل

الذى،هذاالإنانابنهـوعقبهلس!ضسرونال!بسؤعاجلو.،لارض

ا!سعيح:عنيوحنايقول،الأرضبى!عع!رس

ابمي!عفأ!اور.ةالجيعإلىامبئبالارضءن-ْارت!"أنؤألا1،
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-!إنتأصقولف!*-خب،الأبدإلى؟بمقىالمممبحأنالناموسمقْحمعناتجن

.(1)،؟ذ.اناٍلاابنهـذاهـومق،نإ.ت،لإات؟اقئح*بإنىف:ةي

لس!تؤاغيرهءلىق"،صيولا4؟خاصاالإنسإن(ربئ1))ةظأنفاو

هذ،هـوإمن:يسألوهلأناع*هـناكس؟)و،4نفءنيةولنهأ)حلالم

.!الإنسانابن

برف!فيبرممعندماأنمعازليمصذشخصصيف:نةولءناومق

المث!كالىايدعوْهذأ؟يمى.ألوهلمهل!ؤو4بصاةأ"بىمم!وءندها،لهسألوه

.(لوه1بأرْؤواخا)لةاقاأءرق!يةروامحةفى

تركهؤ"لموب،ص؟اكلإء-ااساء4!رافرومبذ"تلارب!ر-5

لطسعليهضو:ة،اأنءلىدوىديىل!!روبهم(!)او؟رـهو،التلاميذ

لهعبروتناو.جمتواا؟وهـرلما(حي-ا*ا)أيسوعقص)ونهلأ،ل!سوع

الأميبهماْئ!قواو،باح!2فىنفعىض"آلإْ"إذهب.ليفىويأهدون

عيدمءلىثباب،2نآ!ةلايينالذينأنصارهلأنهم،وإذ:ائهـم،هلاكهمإلى

ة*إ3)نورةالستةؤرابةبعدذلكؤرروالةرآن،تعالىاقهمنامرةفى

ر":له.يخاعرةإلالته،ناصركأممعنىولا

وفوعباةنرأبأخبربمحونج+!ليقولثاقإطرصَأنترىألا

نب!لاألىحتىمعكأمعنهىأتمصتعدافط،:ا،فجعالحدث

.،ا،وت)4(لالى

ه؟كهفبلأ!ياةيدمماراىاذانصيرهوا،مبححسبعايهربفهل

؟سيدهة1.فياللهس!يلفىا!وت،بلاوهو

14:05صفى!2)3،،12:32ان"وي(1)

:بهد-63.2ر!4)صان/لآفم،2ا؟يةا.وإ(!ب)
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نى3ظ-*)تلايذهيءح،نأراد-يى-أدلامهيملء-حميداإن

-اللةا.هـوطق:أبتانإلىهبوأنجْأنؤ:صلليظلألومذلكصأء

فقالسيقان!!ـهفىوذافةإلو...جفاويشتنبوبهح:دؤلهس"!)ومن"

ء(1)8ي!فى!م

فلميم؟نوىاديحأنيرىلاالتلا؟يذصلىهذأخ!إأ"فييهر"9إفئ

زمغ40بأْ"لاهيدهْص!خيخأدأناووءااءقط!ثئالموهل،!مهللم!+ب

لإءيذأكأنؤيهلا!فلدالذىق2اإن.؟كل!إرأالعلبنفسه!دم؟ن

نأ!كارْماوغولَثل،سيد!يمحآإءنللد،ع)سقعدادعلىةواكا

لوهخد231ثقلاءوزفلا،وصد!"دهمْهماأغدا)!لاودكقيلاضن

له،*بهملق!خافقينا!هنيكاوانإلا3أئا،وهـربواوكأكىوهالينةساعة

نوايركاوأو،بطشونماخلافونيظأرث!ق؟مك؟-إل،صيتهفىئنناص

ببا!تقود59ذ121ع!وذازأغكاوزاكأوأ"ينمدءنأشدفراؤد

رالخ!ص!مودعا8بابنةإثس!آأن"قمتكلؤدالمسيحيسرعن!دةال!"تياو

أءطبىتل،ذلا":ئهدطأثناهثكأاسهصةي!وذأمنموأ!ستثىْولاإننكة

ءلممىأةنآر!)أو،(2)الهلاكابنإلاأح!ءنهميهدولممك"ظفح

وإذ":تعالىؤةاإ،اللَه)لىَهج.)اإسلامهمءلىاللهوأثيوا،إيانهم

وأثالدباللَهآمنالواقو!سه.لىى%ءنوأأتمينأفىوارالىأوحيت

.،مسالرن)3(بأتا

هامايدركالألاجيلنصوصر/إلىالإنصافة!ظنبنظرلمذىإن

و،نما،3أعدا!ممنخ!و،أودنمبناي!ثقلمالنلامذهروبأن

،نداكآيهمبةلالأصنمفيها،ودخمن!يبةبورذاحل!ععدالموبتخليا

22:36،83،لو(1)

111/الماندةأ!31

(ir17:21؟وكأا
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نأقيلمقأ"بر!قدكانالمسحيسىوعلأن،أ!،اكقبهلهمشانولا

بق.الساحنايرفىجاهويهككاتدصير3فىواعدا

ناؤواوء.ي!وذاءققولصئان4ْأعلوا،إواقعةات!ةوفلا

%نياءكاعودوإسامه،هل-هع*مرفى3ب،الحااحهوذوأوقغ"ها!نأةررالله

لرسوله.

محوالمة:وضاهـقكامدفىأمىثميبدلمالتلاميذبأنلي"افالاق4تهولهذا

"لبهث!دواك؟،اللأ،خةر!الس!؟فىعفءااحعتهروولا،إيه5

كسهاكخاقى.لمالمس!يحأممي!ب.دء&اذنى-8ؤبرهارواولاز،ولأدؤخه

ءلىأنيدل!وءلهدا،ءخهت!صألولمقتاجهـلم.المماوببل!ملت!ألمولم

له،بؤبهلاشضهم!؟!وأنما،صبمأبنادتح.وحتس!لصلبالذى

لاقيمةله،يمصالسيد"ءخدوكت!"نةمكاولاالنلاذءندلهءنزلةولا

الإسخريوطىجوذأهوا،صاوبأنالعقللدىبرجحهذاومقكل

.!ذعاىلإئاتاشواهدتأقى-وصوفاللامءلي4-المسيحويى

النالى:الفصلفى

ثم

"
w

أ

ث!بركا!عا!+"لى!

!!ئم
ص!ببط
إ+ين
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ضجنأا!مكحملا

!ئأ،ثورض!"ألأاذيمو5هـوبول!مملا

قيسم"!ابالمشبه

حب!ملا-عقفانالسلامىبء-دوادكال

%حير(صهخا)قاةض!افىفسط"!ره"با،

،4ظلح!بطهاضهرءلى،بئسهءلىْ"نبه

7:51،116مزءثرأ

قدأءقليقئئ5"الذين:ابحعفوكا!

اطفىك،بناإلاأخدءنمييكولم،فظتي

(ly:17يوعخاأ

9حودرؤسإءأيهنالذىالحاشانءلىبعة*راالأنا"جل!شةق

الإسضريوطىيهوذا-هـوتهاظركاْ-فىالمم!مح؟سوععلالة:ضمق

-صلةالعفةمقبثلاثننلهَدر!ة!"ألقاء،ءشرالإفئينناراطوأحد

مة9الأعليبل،ثد3؟رؤساءمناصبءلىخعارا،!يعألأن-رومانية

.طرمفىكاثا

فا،يهاةاللهحفر-إوقعهلمؤمقحفرفق،بإلمرصادلهظالماقهوئكن

وقبض،شالخاذلك!ةءلىالاتردالىتع!اللهرادةنجإ؟لني!ابمقدبرلنا؟

ديةطعقبيهوذاإحتفإء*وذلكعليدها!ئلاِء،الصلإبلىٍاوسيقهي!اع

،6،ولومرقس:الثلاثةجل،الارايناوق!،ثرةمبإالمحلوبةلقبضعل،
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فلم"أ)صلبوبوعءةتيينارطو)نهه!وذ)ذكرمن4ليخا،حناثوث

الحادثة.تكمد!ذأينولا،؟شىهمصيرهءقل"االأْمخيرهـذه

قد)،،برأؤدجوذأإنقالالذىهـووحدهمتىلإفيودكق

ألةو)ينبينؤضةإنااليكوز!عالالأ"ا!صنحرفىجاهمانضمهلوؤتأفىصنهفا

الذىيهوذارأى!ا\0.ذ"""أ16-3:!ك7ولكأفى%:النمهينبينةلةوأ،فنا

وألثمبوخألكا(فةرؤصاءإلىا)فعناءقني!الا)فيدودمند،.دتدهـدنهًاأممصد

إ!كلفىالفضةةطرح...أ2"بردماصت*إأخكاأتقد،،ئلا

."هسمْق"ومصىثموانعرف

وإذ،الظلمأجرةعن"قلااؤتىص!وذاأن5:ا"؟عالطسق!ؤأما

.(1،زأحشماقه!!فىفاالوصطمننشقأو"لا9ءلسقط

سل:ماين؟تهإفصينا؟ير!ة؟لمقار:

حصونه؟ينوا)فضتهـ"!ودغ"رأجوذأ؟سنفا3َيؤرفكلناك-9

عند-وغزنأأمهمفأهسمْق:"كونهينوورق،"قلاجااشترى

وانسكبت،بطنه!فثعقتف!سبهمنهأنت!خألتهأتانو-قق

.لا!،!/11سفرفىكاهؤا!شحأ

ينيضقيئنص4:وكاختلاكابقطيثبت!نالروايينوالفرى

.إمدلولهمافى4ثكلفلافظساقعطا""حمارصانه!%:ف!ولل!كتاو،للا"خدلاا

لثلأك!ن!،كلاإ،اشترى5يهوذاإنإلالاكلسةسيةروا"!ثل-2

.،نفسهءقح:صأيهوذا)ن،:متىروايةوت!ول!،الفثكعةنى

بغدفىيورذأأنالاعالسقركهجفمالرواقيين؟6يخابلةو!المقا

؟،1:8لرسلا!لأص(1)
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صأوهذاةادةلثراهمنليشمكاق،الأدلءلى؟ماأولو،الصلبدتةط

ليا!امنؤقدإل،ائصل!بعدش!يلميمصذالْان،الواةحيخالف

لهه.ئرشاتواالمسيعءإحااليرد*لأنبم!!باثر!

إلى*ىثؤأطالأعاوسةرتهايتىاور؟ينناقضة)!وصلاففالاخت

الصلمبثة!ادي!:ذاءقبإ-تقاءسهبانتدقوببم،،تدلالالاصإسقاط

.السلام4ءليخ+ه!مملاومحا"ء،ايهاب!أاوهـوحهو

ايهودأرؤصاهأتءلىءضوهـ:3أ؟ربعةا!ابالأنمق4ت-3

او.!ؤأصلوباءلمماا)قيضليلةعقباحأمى1خ:"!ا!.ْبحوال!ثب.خ

لموأ!ْاءلميهإ.حمصدرماا"إحتى،داكتهالوالىءخديوصجسابة

قدالصلمبكانو!أ-ا،وهوته4ْ!ذعتإ؟مثمدواأصهد"ج!أكان5إلىصحأ

إلىإجيعن!رفاؤ:ايتلبمالممسأ.وقتكانبأنه"يلنمألأ4وؤحددت

!وذابأن"ىقوليناقضهفإنهرا:"ءالافىهذاأ"ذنمفإذا،مناز!م

،ةنث"اكلاءورؤول8الثبوخالىضألقبلابلة9%لىإاليومصباحذهب

وأءإن،بهماللقاهءن؟تصكقالهيكلفىإلاحونونلا،موطبه

حونونفكيف،ي)إضة4إإمنإ)"لاْ!فيورد،فعلاتهءلماندمه

فىالوالمطءند!الوقتْهمطوفى(كل!افىاإشالىم:إلصباحفى

معاختلفضسهالوقتوفى،مسهْ!إ:هـن!فتى؟1،تملمحا!4داره

يصحلمض8النناءل5:لحيةا)طبفىالروا،ت!انتواذأ،الباؤبن

نا!411جا.هـة!ومن،المسيح"ابءإ!وا)جةلان)قطعبابهاالاستدلالط

صلبوهوماةم!لوهوما":خعالىفقالطإقضيةاهذهفىئصدقسؤ!)تكريم

.،!4!ثبولكن

:المقدسالكت!بمناذ.ههيءلىالصلبو!وعا!جاتأدلة

!وذاوأنه8حالم!ءيرهوالمصلوبأن"فالونجصوصثبتلقد

)!ر:لاالمثال!بيلىمهابعفاوإليك،بنه
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الرسولىا)ممل"لأبأنهنيا"ىربهاإسيحأنحنايوإقيثكيروى-ا

وإن،يعيغموأن،لإهيذا1يوزقنْاب!لامحنطأبثم،لهكافالذ!

ابخا،بأنهفعتهواحداإلاااللاذمن3ظ*يوأن،بهن!4الإ!3يفنما

عليدلمالم!الأنا"إمحأصاتبعصوفى،ب!دأت!"أكا،)اللاك

.الإسضريوطىكوذاانهءلىاشإرالممب+حأن

احفنما3فىالعالمكنت!*ء"ينكنص5َ:شأنهفىان،وينصايكوإ

ليتمااللال!ابنالااحد2ئيلجهيىولم،ةظتهمأءطلهةثالذى*إحملثفى

.(1)،أدفيإب

ءشرالإهكاضنناعطكانالذىذاجوهـوالهلاكةإبن،،راد

،للتمولهوة،لك!االامنفكانفأطاعهإ"تادهن*أثحاإدحنوين،تارو21

وإذاالمزامير()ال!تالهءنهنبأقدهذاالهإدأنإلىاثإرة،بادثي

دأن،تعينهأن"قارباىالإثارةباإلا4!ماءتثهصعلمخالمسهإن3

:البيانليكوا،بهعرح!دوارث!نليارثيسرس4؟زوارىأ

ذاثلقلابأيامالصنبحادثةبمد4غرزفىني"بء))خلاميذنحماكان4،

:وكالخطهجأهـيهموف

سبقالذىالمكموبهذاثتمأنىغ!ب"ثنعةو%إلاالرجالاجا،

المزا!فىسفركتوب...لانهيهوذاءنداودبفماطذقااقدص1ألروح

.(1)،ر-آظيفطولياخذوساكقةيهايهنولابأ"رادار.لتمر

فيبااللاكبأن"خلافيفىفي!نلىوارارر!يلر؟طرسفهذا

17:21ان"وي(؟)!"ة

16،02:االرسلاطاعا(2)
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،لوءوته"4:)صلأحكاص)اك!!صا!ؤ،اءتالجياذلهأدن!وأن،ذا.غ

فيف،لْإ؟إ"يملا؟نصدارلهلإس؟أسلام4"اءا،بخنلى1وذيث
.جوذاءلىق:ظكال!صإسكا.!ادارلهالذىيهوذا

اللهبفمْيالمزاميرفئب."!ميهوذأو!اذا،بح!الإن-2

.كاباراروجاة10ولمثريرفاررك-السلامءلي،-داود

هـو؟-لهفأنههن!سجهـنماثصورخالمعصلسانءلىداود،ل

ىح::رراله1)-أ)ثريرو!و-جوذاو!ثأن-البار

تكاهوا،الغشوذما)!ريرزمءلىاْتح!دلأنه،تمكتلا

سلمب!ببلاو،تلوفىيأحالحوا،بةضبكلم،صلذبنا!سجلْسى

قءطانثو؟ةف.يثريرأ4عليأنتفأقم...يخاصوذثبكابدل

أرطة.أتهواعىما،ا؟:وهليعكئ،نأ.مذْفليخرج"ثآ)ذ)،خه!

يىا!،اليصطد،مم!ر%ءق"كزأاسوتياوا!4ي!ش!و،نا"يه!"هثبيةقلي

ءترأ؟ص!بعنولا،رحمةإانعمطلهحكألا،4تبباهرالةنهبلي"و،لهما!

نأانسإطسدبل،رحمةيصنعأني!عرلمأنهل،امن...لِتام!هعلي

ؤحباءدتلبركةبار!يولم،هت:أزةن*!اوأحت،ق!دم!م!تأوةتحيرأ

ة!"أو،ا)ربعندمقىضْههمأ"رةذه0..،4؟ثوءلمثلالهعنةلبسوعنه

أط!أبل"نى*ءخ!اكالسيدياربأْفث،أماعلْبئمىشرافي1)د

رحمت!"سبخلصئ،الىىرب؟أءئ...ةخبىئ4ْعلإرحمك!ن

أَدج)ارب.احمد..هذافعاتربيا!شأيدكممطهذهانولطضا

.(،)،فهعلالقاصينمقئخلصهالم!كابييئيعقيقوملأءنجى

ترىوهوكا،إفةالنا؟طبرس-4طخلبه9ثيرالذىو5النصهذا

خاكيأوأالهربه"ينإجى،تقىوبارْ،-صالحلحبدبأةربهإلىالثاكلصف

101عنيمودالمرأمير(11
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لادبر*الذىشره!ثركفىوقحةوأن،بظلطصمهيأخذأنوسمائلا

غىوعاعب،،شريربأنه%صمهالبدمذاوصفوؤء،سبببلا.

يرلمتظا!ر،4:دانيل!البئض،الحيربدلالثر4:،ؤفىيصمر،وريإ.

عليالاالأوصاف!ذهلنطىولا،كاذبزفسهفىوهـ!بلسانه!ليء4

اللامءلميها،سيجسوىلخصمهالشاييكاونولا،جوذا

(!ثريرأعليه)قأقمد.لهأننرىبهيئماءوماا)خمصمصىباثناوإذ)

صمهءلىاللهياطبأقدبهإلى؟الشا4لأْ،خاحبامقصادردعاه

مقنمبه،ةذءرؤ*4الشيطانيلازمهوأن،ءنهث"ت!مأيثرأث!ثريرا

اءبعفأآنالظابحضنولىوكذللث*:نمالىهـولةحسبهشا!حلاضراكا

.(1)،به!س:وناض!ك

ففذئواقعألتهزوصلمرتفقد،مذب:أيرج"وآوإذا،هل!ـهأما

أئْذممقاداكةجر"و،آاطإإلىبهاذفى:0بهاثأ!م!أ)نج!ىنأل،اذ:

الو!فننم،فبامذيهقلمابحانركاناأدوإذأ،،صتبإءايهمحكومأ:

.هخ.إ+ربالمذ.بفهلأمهـصذاءلىإلااص!نتلا

ب!دفىظاهرنهمفمو،أرهلةإصأته"قياماأبنوءإيهن":لهوقه

الإمسضر!طى3.ذاعليق:4ة؟لإطلاتماالمسىحءلىيئطقلأنهؤإ(تأءل

وليح!مافوجافليسا،بحامانجرنوله(زوجة)\ر51لهالذىهنَألر

لأ.بنين.له

اسكأسجلعق!ىنمصع!لهبهيا*:المذكورالمزمورفىةولاأط*"

زوله:ثم،رحمتكحبخلصنىربيا،أءى!بدنرةطيبةك!صرلان

سءالةاضاينماليخلصهانلس!ينيمينعنتوملآنهبفهىنجداالربدمح؟،.،

.،كسهءلى

،؟29/فعاملأا(1)
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ه!لانهربه!ومد-صمهإليهالظكلربها،:أ"ىنا5ىغتا؟

عنه،ادكروهوعرف،لدطئهاللهاستجابةءلح44ل؟دوهـذا،هخب.اجم"

.ود2")أأءدأؤهلهدبره!اومخلهصه

ا،زمورهذابأنإفدسىاادكنابمفرىمن؟نصةونايرىو8!ذا

وصارللحاكةوقدهـوهد2)ابهأمسلىالذىنهأفىجوذاإلىيثطبى011

.ة!"!اللأهـر"!لبوهامذْئههته

.9)دللسيحو)يسص!رابا؟وتهفإر!دارله!:ألذىنهلأ-ا

أتاماصارواإنون"أرطة!وتهعارتامراْةلهالذىو!و-2

ذلك.يثىقلههم!بح"وليص

،ولمبهبكوافلمد!اأيدمناللهعاهالذ!هـو؟حي!ملاأن-3

ةلمبهمحوا51الذ!أوجوذا!،أما،ذلكءلىاغتهنحمد،ل"4؟ولم،يصلب

وصدقودنحلعهإبكلقدايئرإأرادهمانفذعيهإل:ت،وا!الصلبءنينج

.،!ميفجه)روعقوهث!ليوهاقُلوهوما،تعالىالله

ا)ءتلحوةثاننج!ئيلإسرابنى!"فبياء؟ااْلهوال!ؤتبناطذا"

كه؟ذلك.إءصاوإليك،ثر2النماغات4ر!اظأمريهوذاءلوالصلب

الشريرأنبخا،ممهىنهثفيءماا5-37:12المز"ورفىجاء-2

اتمه؟قدرة3يسعوة-محرتعليه9"يمفسلو"ين،يقالص!دضدفير

يق،الص!ضدثتةعرالنرير،:دأودثقولصدورممإلىورد!تمالى

قدشرار111آت،مهانرأىهن"!ا،بهبضحكارب،نها"ناعليهومجرق9

"3ط!يةمية!سملالةخلوالفةيرالم!كاينرى3س!وقومدواالسجفصلرا

قت!ر،.سيهموة،3ةلىةىيدخلصيفهم

،الهبحوهو؟لمدبقالندرفىيرنفكريهوذاو5صلئرنم-3
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البو!!وبظانماةجهالذىبرالشرنمإانْهـو2ض،ليرندفى!بارىوءظمة

ا،حبحصدرإلىةب.وص5طعطءنأعدهماوأن،؟قالصوليةتا)هبردالذ!

لمبه.ورهصطهإلى"شد

ى))روة11فىيسةطلةيرهحفرةبةرْمنل!جي1فرءزءهـروفى-4

"فرها:"،.:لهض،ؤ7:108،16رالزءفىفيأهظله"زاهلخا)،قره!

ظاله؟يههطهاتهرءلوأسهءلىتعيهح"ري،صنحى)ألىودافىفسقط

فذاق،.!برىثسهناهكانالذىالثر"ضفطثالصرثةعاوهـكات

وغائه.غدرهوبال

طرثقة،يةومالكاولبر85-11:5ينمانساأمصالفىوجاء-5

فيؤفذونرونالغادأها،تنبجملمستةبينابر،هبمثر؟-نطةير!)حوأما

.،نهمكايرالشريأقىو،السقمنو!نييقألمحد،بفاث!

أنمقث"يهالةول*سذاانا،قدسدعلمنابابار،.نفسرؤهد

؟تهاقاللهعاؤجهالمسيحيد3!لادبر!،!صبحا،بةضيرالشرودوذا؟3

مهجزةالهوأءا!هءتبرو(علهثرفىوأوقعهلر"ولهؤداه،ملهبأن

اله*فئالأفبيا.وأقوالعنهفبأت-اللامعليه-المسيحممجزاتمق

أيقديم.

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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الطالم:يؤخذوهالبرىينجووالرحمةلعدلبا

أفذ.اذا!"للظالم!لىاقهأنإأكقلوصرجالهةلصجحيقضى

منوثنقذ..،ينجيهصيئ9ئ،معهاقهفإن.ى!)اا)تقىإباراأما،يملتهلم

ه41ءدلنبجافطالمقبرلمنلهشو،ينالةادروثرا!،داثورطات

وهذ!،إبرىهإلبفهحكوغشمهفافهعليوبمساعدهإظالماب!ينألتورحمه

اخ!يم.الشرعنصوصبهأتتوماالسليمالعقلحمءلميههاتتفق

جم!ال!ادالقدفىفيلا0،ءا؟ىفباه)!بفى!!خء،-ردذقدإنصوص1أها

،ء!ء4الإرمذ"أ!اللهءدلماذوهـوْ،ا!االطمالمبدأهذأمايقرر

يمىا!تهأن!نموصقورتكا.طهو!صوء،ضرهعلىيراضاوصاب

الضوص*ذهمقبعصأَكوإ)،ورحمهتطالىنه5فصلاصهلمه!وهإهليأو

مجناتيهوذاأخذالىكإ:اراتوارد"إلامل!ارأوها،ذلثءلىكأد!

.الصملامعليه-ء؟صىقالصدديد

أأو.نجضو،الئريريكيتالمثر،:-لهسلامعليه-داود،ل!-ا

عليهاتكلمىوكل،ءيدهنفوحىكأدىارب،يماةةونلهصديق

.(1)8يطافلا

عليهق!ويح!،بئالصدضدوتفكرال!ثري،:فياَأداودوظل!-2

سلواقدراس*ألا،آت40يرأنرأى!نهبهك*ضيالرب،أ"ناة

كم،طريةالمستقيملستلوالفقيرا،مفيا!مم!ةوصعمومدوا(!ف

*را!ثإلاهذهذعتق!"وقد(2)،حتكارروفيهمقابمئيدخل3صية

إفمل.امذاق

15-2:محما،زعورلم2)38:21،22المزمور!1)

15-المحيح(

http://www.al-maktabeh.com



-66-

ينرث!لاأما،يقهطرةومد10)ابر":زولهن؟اسأءثادق-أء-3

،فساد!ةنوذ-ؤبندرونالغاأما،مج!نث!ش"ت!ة،ابر،ه!:إط"بف

.(1)،نه!مالشريرقىأوالصيئ!منبتقالصد

ومكانوقا)صطفديةيرالمةس،:!أيضاَالأهثال!لصفروفى-4

.(2)،إخادرأ،ت!يمينإ

فسهلهاةصالحاَكلن80:تعالىوله8الكلزيزاللهكتاب!جاه-5

.(3)،الهبدمفيربكومافطلميهاأ!ساءء*و

فىوءمثى،4:بعفىؤقنمو،لم!بدها)ثسأفىرقدثذاجكالتذازإ

ءيىَى:طتأنبهى!،!ف،الأرب!4ا"حل111ْفىثابتهو،كالهتببق

عابالمسيع4:"قى9!،1،قد-44نصوصبهأ"شاالذى)اولوىأ)!انون

واؤعئدلةأنؤافذهثحقلموإذا،له"نمره!)تاا"!فرةهـصةىلإقع

نلي"ائهأأءلسلأذبلاأ،لهتهاجتو،ا!يؤفاءدترولا،!!م.(!فءؤلا،ق::4)ك

.ذورسا4

ىر،أولاقىسأرةىالَاعيينأى:،ت!مىأءلأفا:*سلووفى

810جرله!ها،-أ-ا-لاما4ءئي-ء؟ءىله،رسأ!تهتبمحثأن؟،قإتصديا

عليم!ن،ومنظلأوأشه!!-ثدج9!و-551،اءأ،ينا)ظاعق؟زر*زأع!

؟dؤثمم!ير"تذ4بةفىلهآ،لظ

دس!رل،دا.!:ذا)،"إ!قبولأنءمأورحمتهتعالىاللهعدهمامقإن

لةأدءليهإتدكاوءث*4،رهوغد4خمللهنااواقوت،إتيقىأرا:)أئاءلأبر

.إح!لاءأ"آ4تlءهش*:ثو،بش!لا

8-91:5نص"س!أء:أل!(1)

64/ه!صؤ(2!
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لتالمفآلا!غامخ!إ

ج".آإفيأةءلىهـ!أهـ"وشهوا،قىد!مس!بح)اأدلة

وألصلبلالقشعن

ولكاتوما"ليوهؤ"يوهوما5:تعالىقال

.1157/ءاحذا11،!ثبه

تقديم:

الأكتابراه-السلام4ءلي-اإمبحمهجزاتطءقكاناتد

ولةإمسمبااجهءهققيرؤتاهذو،لىبمالته!نثإقط،ث01،جا!و،برصأفياو

ا،رورقدرةألنهأءطماهقدامبحأأنءلىأيضإَنا!فختكا،ن:ل!ملاو

الوؤ"تفى،بهيمسواأوضهيرأرْءيرهـقئهأءداءقبهط*بمقإفي،من

لةا،ساهإلىوهدي!4أوبهخمكلانيكهإهـساكهاو!!متأنيريدونالذى

عفةتوإذ،:إنةاهبمزاك"إءيذعرلمطتهأقال،وْيخةالقاْأو"جةال

ةرححإؤروروهـا":للإفياوفى(1)،):؟خات:ا"ئغم!إذءنكلإسرا"؟ني

ومضىيم4وصءقزأيتاكلأليءتو"تجفىفا"؟-وعأما8هو"ريل

لىنم.ءا!ءوصوآبمقرء(ظةءلممامأفييرضد،!)أيهظ"كنلكذص(2)"اهـحكذ

بأن-إ-لامإ4ث،ء-ى"؟ءتاقمربهىشاءيمر،)صمتآنأ)قيدزا)قدو

وهذء،الله؟إذنطيراَجون9ؤولفيفتطيرأالجن1!نر!،!اه!ـه!ول

ا،تمدسة.أ*مةار!ءنهءيرهاأوإجيلالأْفىذعرلهايردلم

8:95"ط!يو(2)011لمالمالْدق(1)
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باموسفىبهااللهقفى!؟العاد"44خاصأمورأتآهزاأنوم!لموآ

"لهنبوةءوى*لصدقاظهارأ"لهورنبيائهاأيدىعاىاللهةم!،الكون

ءلهد!تجرأالذىذافه،وجلعزاللهؤ*لىوأ"يرأأولاوا!لعجزة

آياتمقراي"ألاالمصطفين"قلاهأيدىءلىمايجريهفينكرهْهاعل

شطانوركبه!واهركبم!اند!نو!ميأنإلام،!أ؟للحادةظرقة

ومجس،هد!اشيومايراهخكرلأنه،أَوكاجما"نمنث:طانأوانس

."فاءولاشكءيرمقبه

تع!لى،الله"قاصلمةياالمعجزاتأبهرصءلمهفىالسلامءلميهوا،يسمح

الطاهرة4.1ثبرىهد!،افى4ةطْقمو،إمثرزرعيرءمننشاتهعنأ0يد

الارعىعلىته،يايةخهاشاكاْأنإلىاللهإذنالمعجزأتومقفعله،لإنول

رةولد!ب،:اتهإنإل،له4اطّتصكاريمحيثةلىبرهعهإهواتاهعجزة

البشر.ءةل"صويره!شظ-"لاالذىى!إلاالإجازد

!سانإذولاداقا)فسيسلحعبخيت:نهولانتطيعدم4،ومما

اقهب3أنيق!طمإولا-عدممقإ!رادوهو-بمثرزرعغيرمق

4ثجثلمقىثمشكه؟صطيرأنأوئه،أءداأعينعقالا"تفاءخاصيةالمسغ

*أنةظ"المح،تهوفياإْ"إذه*4مي!إلالإرادةاعصولهلحظةر"أئهلى

،قاظريهناهـتالأءإتبإرأوحبسهاف"-الاءلى!رتهثهتأالإفييل

.بأذىوهقمدإذا4بولصسولاإث!اهدونهلا

الجلدىمننمارهت!مالابرص!فكلا،سيحيخيرانمبلونثكهم!

ءنظر"صنذالجدهيصيرأنإلى"-لميمةو))طاعضسالنهتضلهلالهذى

ءل!شبلأياقىثمثكلهثمتيرأنث*مبدونولاج!بق"ورذاتوبشرة

مكانه؟)بؤحذر"2

نجاةتثبن"قاالأدلةبهالىاللهثاءإنا)بابهذافى،حرضافنا

اظاوقةإ،نوسارووإلطقللنص؟اتو،اواةلاهـولمصبئاا،سىحعيمامى

لى.لم"اقه؟إذنلهعادة
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لاقهـكالعيلى

إصارإلأو،مح*بءا!""الاءلى!-إاتةقي

4"إقرءَتا

بقعففتإذ.،:المسبحثأنفى:تعالى،ل

.،بالإَلميتات"يم!إذعنكفيلإصرا

0111ئدةالما"ورةأ

ءريمابنا،سيحبهاألتهصت،14:يظاهرتيشرضأ)ةصلهذافى

يم!ا"كارأأن!رآنءإحماصدقو،فيجللإاخمهاأ*ييقد-السلامءلميهعا-

الفعل.ذا5عدرألاسة

بمعتىجبما،ا)يهود%ءينك"يكان)لحسيحانفى"نشل!كأذ"ظهذه

إمسا*يرنيونبه!طونكانوا"ينوذك،نهةيرؤلاصاال!ءق

يشاهدو.أنغيرمنيديهمأفيءنينقلتفسكأن،لةتلهءلميهرالة:ض

يصكو.ءلميهيحعون)كانرإنهم:ا،سيجة!ثر)حقوَهي،بهنهيحسرأو

الفولانءنوفىدور3المذ!والاَ،ةطفأتاقدرنم*ووكأءانهفلافيدو

عنهكف-تجرمىلاومقدوراته-الظاهرةبهذهاللهأنإلىتشير

كافتانإلىلها"مرضاقىاأفيقءوافئكلفيلامرابنىعدوان

.;UL-السلام-ءإبرؤمهعنهالكفيةنهأ

افىصر.لاالمثالسبلءلىالإفييلمقلذكأمثلةشا5نرقو

الذىأةوهذاأليسأورشايممققومفقال5:الإفييلفىبء-)

أليى،ث!يئأ!نقيولهولاا،-ارشمتو5وهـأيقلو.أننو:اطي
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ولمعصعكاو.%نإ:وأؤط...ا!"لمسبحا!وكلذاأت،.!جأ)!3عرءسأألرؤ

.(1)،عليهيلراأحدإق

كهغيظا4متحرفكانتأ)يهود"لموبأنالوومهـذاءنضا،فه(وم

و"وهـرا)"ورا"مي)ا!-ءن!ثما!ىفاضدطداثقف،ت1؟فهلأ،خأ!صه

لكقو،واصح!5كا4:*وألتشإصق!لمهل!سمصمينوأْ،3نذلك،دبا

به.الإءساكمناثخكاتو!وليمءفيهمبأف3الله

حمصرالماالج!حكهعثيرون!ت،ةأل)أوالوءظأؤفءصأصدوف-آ

اطىي!4أليفىدووا،صبح.إنهلظءنثنهم،ته9ت!حصل."ا"لمتافىو)4ءكل

ليلَئبامنجاءوهـذا.مَثييت!ءالاقىلاتأا+تحإنأقانووا"رون

دضاقاث"ىف":قىولؤالحلافهـذا4نتبحناومج!،ذلكغيرألى

ىلميهأحدتلمقلمولصكان.و!ميأنيدونيرأؤووكان،لسبماجمهالج!حى

-----------"--(2)،ا،!"بادى

و؟كهبيما**جدالوعملثوماالهيكا!فىيطلمخالمبكان-3

!يرهـوا"ى-أ"وراقأمي)اعتباكممكفىدمنفئفةطاثمو-!فر!سيين

،بط!طوالم)عنهموبهللإمساكهـمأصؤأ*كا.أ،تملوه-بىل!ودواولم4مة

لهقا-؟سييمانا)فر:كينو4:؟ةلجدالاأى-مأ-كلاهـذا!:-ناثثيةضل

.(3)،أحديمسكة!لما!كلفى2وهو4ْااطزفىبوع

نأتحصدا!نهأنمد"ولهذ!د*ة!مقالاالذفألكلمؤرأ؟اولو

!ْأ%مضىوصثبمى!تطليوثأاَ":لهميةولفه1"بهيم!عكاوا

.(4)،او"أبأنغبادرونتةلا

3.،7:82026يوحنا(1)

8:02يوحنا(3)

43،88:.7ان-وث(2)

،8:21،22يوحنا(8)
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يرةالشرةدرالةأتميدْا!-ظمعلا:ثكلولإنه؟اهذصق3.يراتجدةاى

نألم!2"ياتربىاللهكنفهوح!ينح!دغفى!ْأل،تهخاو)ىأن

.!بمأرمنىتنالوا

ا،وقتئمىْ!ـهأنهوتبدودو!يلان!؟وبينهمحاورةوئ-؟

وهـو،شيكاالتبه؟أنوصفوهإلجنه!،ىو2إلجخئمالجدلواسستحربقإس!لاالهند

لاناسؤتال!،لأنهله2أعا"حملوأ،تري!ون!أنأبنابا؟!ىغْأبللهمقال

جارةنْاولوامنهااغناظواوآ،فىلمهنتمفاكذابنهلأ،ق21فىثثبتولم

"عوهإيرحجارة9خوا!ر،:ثوحنايقول،يروهلمءولكنم!2ليرجموه

ومضى3ويسطءقازامجيبلك"!ا!ق5و-رجفاخسفىبسوغأما

.(1)،1ولكذ

ىأ،كذا3طولحسءتصوأنه،ىكاض.7!ثاأم:ذولهتأملناؤإذ

!أإذأألْاعينالا-خفاقخاعيةاللهو!بهقدالم!م!ءحأنيةناأمختفيا،

"!تعىةج"انمالأكطوْا،اطبهبهالإءساكأو،وقتلىهم"رلإيرأ؟تا،1

المسيحفإن،!ذافىولامجب،الإثمفاعلىمنفياتهتتموبهذا،!ذ

!ْا5،ادققوله"اللهقالوقد،ت!الىالله4ينمهميطوفىولم،اللهرسول

.(2)،ا؟يث!ادث!ومتومواباةالدْيخافىاآمفوالذيئورسلنالننصر

ئالظروفا"تلافمع-!ع-عدلندياذا5ملوقعوقد

زريشفتياندارهطصوحين،!؟،!رتهليلةئواذلدوالملابسإت

نأعلواوما،يفالشردمهصررطشةعةمشس:ؤثموبليلا،يد!وصناد

أكه-مجتارْإ-!م-!رج،!وتيقهوقر،أيديهم!وقاللهيد

8:95ثوحنا(1)

51/)2(ظفر
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ومنسدأأيديهمبونمقوجعلنا5:اقهقولقارئاو!صطثممق-عارا

لىالئرابءتناولافهكوحالة(1)،لابء!ونخمفأغشهفا!دانحلفهم

م!وقوصض،تأرتهمءن1تبلهر،ورؤوس353اصبهضر)

ذيقمعنواناطاهعلىإاتراباووصح،وقدرتهالجبارقوةأمام

)وصغاره!.

سبصانهالمتينا)ةوى!ور،)بائهوأ،ةا"ينأةضراقهيتولىوهكذا

دَمفْ.كل؟ثموحماثب"ةعلهمدونسلهروفداءهأاللَهثتركةول،تعالىو

نإآءنواالذب،!كانتداةحأدتهإن،،ئلين"قاأصدقوهوت!لملىاقهقال

َه(3)،يرلفنعر!علاللهوان،،(2)،رعفىةخوانكللامجبإته

.(4)،نطولاالناسثر%عهودكقوعفأقهلايخلفاحتهوءد*

عارفىس5،!لأثرهضالمتةأءيمتإمساكرضاكانأذلكومثل

بصكر؟أوعاحبه-!-إَرل4جلهرمختمم!ا!رولو،ثور

أفر،4اذاللهنصرهزقد.و!فتإلا5-ءفاقهرضى-العديق

االهانلاقىزنلصاص4!ولإذالفارفىهماإذثين"زافىاكفروالذين

الذين!طةل*"و،15تردلميتوديدهوأ4ءلييىنتهأالهفأترلععنا

اشلهيةءشاإشها،!51،حمءزيزواالةالعلياكطاللهو!طعةالسفلكفروا

االهنيحاد؟الذينإن5،المبمينبا!سرانباءورسولهاللهمجادومن

ةوىاالهإنورصلىناألأءإبناللهعخمبلإفىالأ*فىكْلأوهلو!.رو

.(6)،عزين

9/صيىات(1)

29لم)3(افىج

45/ةب:ىلا15)

2!/)2(الجع

لم6الروم(8)

20،12لمألمجادلا(61
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أفلاقية3صفه9ْتواصحففيلةثقميإ:روأفىيملمالمسيح-كالط5

لانياعهبالنب،أةوينن،اللهمحنوةوةس!لطانذابهون؟تضحمقوأن

بسب*!؟ءثودبيننشاىْاحدتذ!""و،فا!ضللألصالحاءىكالر
ليه،إرشتمهونزلاثطانبهلأنيهذىإنه"يةولءقكاقنركم.هذا

8مبعضو.تذصوأفيرا،شيطانبه)يسمق*مهذاقالواوآ"رون

أورشايم،فىيد1)تجد،،بءفَىانخ":توحةأؤالعل!!فضاور"ويو

بهكأءخاطسابنرواقفىا!يكلفىتخممثىحهى!متن13و،ثدتاءلمن3و

يم!سكاو.أنصاأاو:اطؤ..."ءوهلير"!ارةا.!ثأتحناولوا0009ألىالود

.(1)،الأردنءبرإلىأيفاومضى،يهـبمأيرمننحرج

يفاتأنكذابتطخالمسغانيكلرفوالكلمذا5بقرأكل!ان

نأقدر4؟أي!تقدألا،ب!ىوءأحديمسهأندونفومه"فىوفيئكه

فىءمثى2اهاممو5لهها،؟4ءليلاتجضهر"،اه)يملمةهم.صخمقينقلت

يخرجثم،أْقسممءندمن،سدا،قومةلهيفمر.يطلبماغيرا!كل

.رأءانبسلامس؟بلهلطإلىءضىوأيديم!لخ

هىالإفييليينقوملاءقبفصيلاثر31لوقا!هـأfذقصء4كا!ـه-6

أممنْإظرينوحجب،4شزصإ"فاهعليقدر-4ءإتاللالةفىط!!ظأ

محهنسا،قليلغيرفا{5زمعموءلمىدثهممجاوهـو"ضمهرذتءوو

القبضلمةابهللإمصاك4ؤرصوالبددو،يلأيعطىألايسخكاجع4+أزررك

4زص!ِءوهولوقافييلإضءتْهنأ4الةصذه5وأذعلر،المدلوبعل

ةيامه،ةمد!طهـيقىممشىالمسيحكان"ض،الةبرءقالقيامالصاب

.:لو،!لدتلا.مقتلإذيقاكقىأنن!اكآوتصادف

839.8،اع!،2،24!جم،آ90:2ان"وي(11
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بهلميدةةريئإلى*"هومذلكفىص*طلمقيننالم3م!ءإفنانوإذا"

إهضهماتتكلانناوكا،صواصايرطءلوةر!تصأورلفليمعنإ

رانوطخاهِث!حلم!انهماوقب،،اطوادث!صذه!ج!ءض!بمع

أء+ن!اأمممعكاتودحق،معماءصىن13و4؟!مصعيسا!!ياإاة*كأب

شيانما!حْأوبهدخكااطنالتىالكلمهذا!ءلهماأطؤةا،4ء*ركأءق

مةتربأةت!للهوكالاصإو+اكاحمهالذىأحدهماؤأجابنتعاب!

اءفقا،الاإمهمذه!يهاحدثتإىاالاءور!*"لمو،يمأورثفىوحدك

؟بصاْ!إنساْكانألذمماالاصركاسا؟يسوع4ى!"كافقالا،همطوما،!

رؤساءأسالهفع،أشعباوصيحاللهأماموالقول!*ة؟فىاتدرة5

نا!3أىأيهَض!إإلىاا؟وأقترثم...وصليوه،وتاء!ص41نا،كاهر7نةع!أ

،ئلينماهؤألز(مدأن،!مالىمنطلقعأنه"ظإهـروهـواجاإمنطلقين

فلما،م!ثما!ثل"دف،ثارْ)إمالد8واولاءمخىو4لأْان*لكأجث

وءىفاهأء"ثمانجفئحتو!ما،،ناووكمروإكأك"نراخأء!!هـاَا!"أ

وجفقالطرفىحدثكايننان!.كاناهماوأفاءنهما!ت""اثم

ةفسهىعو!سإوقفحمذاجلون!و!ج!ا،الحنرممعر3ءفد018ءر

روطاو-:ظأضمموظة:أوخاةوا!زءوألمسلامالنمل،و3وسط

وحهوانظرواجسرفىو5إأإفىىل!"رويدىانظروالهمْةقال

.(1)،"لميهوريهب!أراا!ذ!مالة

:ة!يةواطيدثختصار؟اءفيالموقف)!"مويرقسىصوفى

لاثتفيأخوىججثة-!ظ-ألق!.مندتامهزءمإمداى-!ذو؟مد"

وذهب،البريةإلىمنط!قيهثيمشيانوهما-التلامشذست!أ-هـنم

.(2)،ئيهذولايصدزواؤنمالياة!نالتلاميذارب""أوهذان

.وظشو"مشريناواجالإصطحأاقى(0)

16:12،31صش121
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يلى:هـانستخرجأن!الكلهذافىالدقيقانأملبايكنناو

على،ماثباوءظمهولحهوشحمهمجسدهلاناليذينظهرا،سيحنْا-ا

صلب.أوقتلءقي!وهيمإبأنءيرت5تدميه

نأالىام!!مسيرهأثناءهت!ر*"ءنإ!تلاهـيذأأءفيأدم!كأنه-2

.ما!ط"لهقدم!،ىام!معمالدأردخل

ءرنم.صلمتىثما(يىءنالحجابك!ففءلىقرد")اقىأوانه-3

.ءرفاهأنةمدعنهما!+14""الااشطاعأنه-4

وسم3وسطفىووبفالتلاهـيمذءلىلالدصومن*-كنأنه-5

فأرا!شخصهءتالمكثتأنالىروطظةوهحتى،يهرذوه!لمءلميهم

وو"لميه.يديه

منا)قدرةلديهآناعتقادفى4ة13تالأتذ:ا،1!ذهأ)؟ستكا!

وأنالمصلوبعليالضضليلةبهالإءساكأرادواممقنجوأنءلىاقه

.؟مكالهديؤخذءير.ءلىشههيلقى

افىوارفالوتا!ولإلىالإ؟بالقارىء؟ممبعهأنيةوتناولا-6

تهلمالم،:1،سيح4ة4"عنةوال!ماوهـولمسيحواالتاليذينيينالمذعور

فىالفملمقتدراللي!انمص،ْإان3الذىأ)نامح!رىبيما"وعاد!تص4مور91

01،الشصوجميعاقهامامةول9و

فىبذكراولمبالمعحزاتؤبد5لبىافانفهبأهوببهبوان)خا

.،إلكايصعدأنوعيمعالطءترلهقانهأو،إلهأوابنالهنهباتعريفه

وفحلا.تولافبوته؟أدلةأقىفيفق!وفظنسانإاة
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صقىفىجاءومالوقاةىجا.ماإين،مقارنةءقدناأذا-7

علرابحبأنعري،دةصكاثضهدشصأن:!دأ!ثيا!غوص

مي!!لاالةر2نلهقيوءاهووهتا،لَودين"االتالذينى!"أبهيث!ة

مكا!دغههـإإلاالةر؟نذىورالمذ3هيب!ثالاءمقوليماص،لهم4ئبولكق،

قسصةىالمذكور،قوالتلاميذ!يردالودةالمهءيرأ"رىبهث44ث

ال!كريم.عنلهةأ"براو"يلةكايهذهالاالسلامءلميهفيا"4تكقولم

أفبر)ص-النالبذانأى-هذانب!ذ055مرقصةول-8

."هذيَنولاْمدزوافلم،لاعيذ

المسيحيا!لبودوعا*دععلااللأدلةى!أن5ؤول!ذا

نأضدةوالم3ز،ألموتءنفياقيزكدهـذأبل-"سلامعليه-

قإ"ى5بذ!قيرلمالعادةت59الموتمقيةومثمكاوتإذ!انا

.الموتمر40ؤ!ياتصد،لمساهدأهاالذينالظمذمِن

يخرمىحقشةحالم!بهو!حثنأنبمذأكآيفدقأنح!صوالذى

كاصولتهتلمييربمدبمارالمصلوبعلىالقبض!ظةاختقىقوأ،موتإقةسا

!شإنهؤاَاعم؟اصسالحادثةوةوع؟مدلهمظهرثمس!نهروا3ذ

،وصلبو.هـةبوهأن!كذبزع!ملهمل!ظهر،لمةالحادذه5؟مدظهورهتصة

الم،شبل!كقووماصلبوهقتلوهما.،:تعالىادلةولق!ةيقاؤذلك

الأةا!يلىوفى،ا،قعومصبةشةيغ!عمنالمستفاد!وهذا

تهذكا1ِ،ا!قامهذاةىوأكتق،!ذءلإهدو!فامنري!لاوالكخير

به!ته./.وأ

http://www.al-maktabeh.com



!َففاألقهليا

ثتقيرمكان؟إبيماالآنا:ثادات

.السلام!لميها،صي!ط

ولاكق.صدروماقتلوهوما،:تهالىزال

!ا57/الفاه1،لهم:به

!تصلاضأىأوالإنسانء:ث"تيرءنءبمطرةههِ:شه9تغير

غيرأخرىب!ورةلهمثجمدو،يمثناظربهلأءينبماوفار!مبهونةصوو

.قهلهقلهمدةسمو

الشبه،ي-"-إمكانتثنتيدةعدثيادأتابلالأْلجهقدهر

عنلدعدفىثي"ضيرقد-الررم4،ء-ء؟صىأ،جحبأندوتشم

اوْأك-إونارو91وم-،حِز146لمصوص0ثلاهيذإن"ىةفلمواا

طزتوربما،ء*رؤتهعقتمسككافتأء!نهملأن،أحيماب\يهرفونهلا

بعة.الأرا؟نابميلفىصرمجةمثهادات9وهذه،3فرشخصا

ذكرهلتهددو8فيةلا"فاءواصحذلكأنمجدلنا"الاثةرأنيول

.-السلامءليه-لهبالفسبةطدىأصانهالقارىءظقةكا

،خارقكأمي)باهـااقهوهبهخاعيةهيثتهتنيرإمكانكاناء."و

)نطصفىإليها!إعشار.ذاتهمقكانذكأنام،ورسولافبياباعتبار.

-ر"؟التشبهإمكانبهيصىاهينالاقيف،كلذك.ومحزمن

ضورة.المصيحيىئةتغيرو،المغ4بف-برطىالإسنى!هوذاوليكى

معافىءعداحادفعهيمكن!الميحiأ!اةثمرفلا
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حينهي!إءالمة:وضأدْمنءىإفيلفىجاءماهذاؤكدومما

وهو،الكلنةري+بكسألهأ)يمودخ::وأدعثنةرؤساهأهامأ*ضروه

لنا"مولأنافىىبالتةأستحلفك،:كائلاالأعليا!قصاءءلسوئيعى

.،المسهج)1(؟ألتهل

فطالما،"يدأنه!رفه،واكاْالكا!نةورفيماعبىالشيوخ!ؤلاءانمع

اقهثهةفيىلم!لا2َلبنةجموثندد،2يمظمو،ومجح!مبهميلققىكان

.التوراةفىج!هتكا

اصطرحتى،ء،يهمتهب"فياةولالمسيحصورةأرْءلىد)ث،لق!ذا

؟،فيالمسهـول!":فىىا؟القه؟ستحافهأننة2!لاكبير

مقشنرصبعينهرآماالمسيحأنهبصدثقفىترددهفىالسيبويرجع

ومنطقه،حدثثهفىهـوليسةن!لو:تهودْصورتهفىالمسهيحفيب4

الهيكلفىيرونهنواؤق!دكا،و"كغه4ح!بجدفىولا،4وأخ!لإفى4ءلمهفىولا

نومجفراثصكاكا:لةاهـوسباعالهفىادلا،:4عجماريجو،ميليعلي!لم

دوه؟صعلاكللأعهلىإإإستمصونو،وم!محه4ثكامنون!!ىتو6ءاصه

تهيرليؤخذبرذيةالد4ط15)اأو،نيةالى"السل!4كءسفى!هاؤ*وهيوة!!ب

.تكابونيسىنلا

فىوثقة،طلمقبلسانيومكلالهكلفىدو!ي)ايعظحج!!اكَأفاد*أ

يهم!اذا..المبخاوءودرايا،ق91فىبةوصلا،ا)"ةثنفاةزوو،انفسا

،1أفىعَرمشتت،ا*ةلأشارد،ا)"وحسه"ائرر"لانيروالمحاكةيوم

فىْيه،وقععيمفت!رفلاو-ورط،مجبنهلابامق،به"ل!اندهـشا5

ت4ءولات،م*دابطجكل!لافأعهبع،هنظرفىاب،!سلذلكيرىأنءيرمق

26:63ءى(1)
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ء!ذا4!،اكلمه0ليصدةبوسلااو،أعىه44حقىؤيهايشرحفرم!ة

)دؤالهذامالهأن!عجيراصطر،ى،الكاينةعهابختلعلمىالأجعل

يةل4ت2أعأكبيركأن،وعاإ-افتل!،:فى!فصهبالرثءلىالباعث

طبعاءنهفإ:أكو)-كنه،هتئ:ـهوالمسيحصورةتشيهالصو،ة:مسهفىْ

ناتاملكووكل،وثجاءتهته"رأفى،4صطة44بذافىءنهاف!ضةماَ،وطا

يمته.وط:ا،سيح-لملصقلهموادأودقالمعهور4

صاروا"قىءإجمكأجتاثؤرراإةحصثرةأنيثنتهذأمن

ثته.!وءلىأخفىدديخاءبن

،لىلةكاا!اتوأ)ثلااأ)ءصوصأسهوقْلا"تدلاذا!ذاواكالاةهـذا

"مقى"إءاإممبحنجاةتا:ُرإلناسلا"يمممقهتئ!+ـهوالمسيح!ثبتيير

!إخنالاام"!وؤو":كوبها!سبحانهاطقلةولولمىداتأ،إ!شلواالمهمل!

لهم4:ثودحنهو.إىعوماضلوه8ومااللهرلهىوليمبخماصءبقالمسبح

،أ)ظتتباعإالاءنمءت4ةلممالى!فهثلى)فا4ؤبا":إةوأالذديئوان

.،(مما)1،كاءزينأه!اوكان4)يمإة!احه8ربلتةجناقتلوهما،

ت!حة!.هـينمحاااتذاهـد6وإكالأدلةهذ،"حهـننةسهالوةتوفى

:لى-ما4الابةكأل

طلط4-+ةر؟كا،ح!"،ايأولا،مس:"ى8ةاعإ:الأولالاتج!ه

اللةمقفضلاوا)ختلإ)صفيءنا!ن!يلأ"صىإلىصورةمنلهُسمههتةير

ورحئ.

،طقممدقبهيدينالذىاةكأآناةأنالممسأن!ه!:كأ،"الاقياه

ثأقى:ماالأدلةهـذهوكه.4ت!عبءاوء3الكاحابءتيدية

8ءأ،157/إتمطءأ11)
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ويتوبه؟طرصبصوحذ!خأامأستةو؟عد،:متىفى.في-ا

،م!امميئتهتنيرتو،نيمنةردلط"بلإلىبهموصعد،أخا.حنايو؟

.،!وور)131دضاء*يابهو"ارت،!ا43م"وءوأصا

4هذأمنأعثروثكلها،سيحصثة-خيرإمكانفىاحة!حِهناكؤيل

العقلاهعق!سثيريةولكالمشا*دة13،هذالبشاهدهقدالتغيروهذا

ءلىألاستدلالفىإبدصةاا+*دلةدى،إالمشاهدةأنكا،دليلأزوى

نه.ةبماالمطلوبا

فىصاركالشس!"ىو"كه"فيرثيلالةفير؟أناللاميذقرة!نا

4:ْاهسيرقةءلزيادةكالنورإيضاءصارتثابهوأن،ضيائه

يه.بموو

هرظااخقان؟اةبروالمكاددنايرامجالاالمرمأأمكلات5بهدفهل

.لألباباأولوظيهتير،الضلاللاإق91؟ول،ليسو،يتبعأنأصفى

ىأ-أفذم؟أ4ثمافالكلمهمذابدو6:5لوفىجاه-2

هو!ماو،ليصليجبلإلىوصمدوتءة.بان"ويووطرس-المسيع

4،لامعا)2(ءبيف!و)!اسهمغيرةوبمكه4-بهعارتصل

تغير)مكانءلىبوضوحشاهدةإةكإ،صامثل3نوفىاحىصكايةهذه

هيئتهبفىميروحمصول،ألهفأ؟اسه4!وهإل،و،كهوهيثقالم!خشبه

س!قعف)1!لأعطي(الحاوقةلإدراكد!ءوارهاص؟سلامء،يم4-

افر!،ةوقع؟صأذااهذلمثل4فىوالمعارنكارالإحتىلاصل،م!قبلا

9:28،93لو!(2)17:1،2ءقى(1)
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ذوةو!8لهفديةغيره؟قخذوحب-،اؤتنبو،وبالمصءلىاقبضأطظة

ص!كونا)قىقةر!"إلىوإثارة-دحابيلؤوقصهلىودوثبلأ"*ير

نأالابإلىوعلا!4الجبلءلىدعائهإصدوزصَهوأنهاظصة،4فياصبها

نأف-ر،14ت،اسْأكءنهبِينوأن،ا،ربكلبة1)صيق.ماء4ءضه""بر

.تقواهاجلكهلهالاقباصتجاودد،إيمود1ئهاأعد؟يربتدبما؟مثو

4!!-حثمحو-ظهرلدذبعدو":ؤيهء!ا!رؤصفىأءا-3

."(1)البريةالى!نةل!نءيشيانوهمانلامذهنهمالادخينأ-رى

51روري!ت)أ!ذاثاهدوف،صثنه"ض!نإمطًعليآخريى+ؤكذا

.ن!4؟اسلاولوقاءتيثطجاءلمايد3"أهـذاوفى،ألاءجذهءنذانتلي

فىاكلسهلهسوع!وتتكلهصنا)قلاءيمذوةحما":لو،ظل-4

ظْروام31وظةوا5وظؤوا!زءوا"لتمسلاموكالى،وسطهـم

.،(2)طوو

-ءصأن8روطنظرواأن!وظضوأ،4)و9مقم!ضثوالذى

ظهورهـق!؟هـدوسطهمفىةيه!وقفا)قىالهاعةه!هئ-ا)صلامءلميه

ؤيم15،4ينظروأناعتادوا!)أاالبقيءيرا-رى4هـصثالى"ور"4"مْيرت

أخذلمالصاظروطايصأنه"أكدواإنهمثم.ه!خشفىا5وي!رةو

.(3)اءالمقدل3ؤألىاءا*2فى

لماظهر-السلا!4-عليء؟سىأنالظهور!ةقمم"اخ!فىجا+-5

.محطرفته)4(ةىب!ض!مك!ث!ورأوهيينالحوار)تلاميذه

!م24:636لوكأ(2)16:12ء"لهص(1)

28:71ءقا(4)24:43لوقااقرأ(3)

)6-المسبح(
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يشكأن4"ر*إلىهـئتةبةيرءلىر"آدليا3حصكاتالمو!ذ)

.لاءيذهبهضمهرؤتهةى

فىطةينعاناا،ذ!هذ!التمنالإز*ين"كاقلوقاؤىودد-6

ءنههاتربؤاط،و،ثففيا4ؤص!ىنات-اشذثتم،او،احهكل،4ثقرإلى

ناLIسلأثا!ء،!أسيسوع

كانبي،ن!هان41دصءق!و41!الىدثثأن4)يذعرانفأفذا

"قو"وارتا*يمحزءل؟أثاقىثأن13أى-لاتة)"وا)فلؤىاتدرءة

ولمنهحهـر!اثعان.ان"آلاابدى؟و-هـل!ا)قىوءم،4!هيفىاإث:حكاشاوعان

،صءيرةمممأهـإهـلمنهلأرْو،4ب!رح،ءحتأءقدنههاءأالأن،يعرفاه

ءاهوألز،4لياأنا5واطفاهءسلأولىا4""ورزث.قسهءشهلهماعشهفولما

"فىI1ذلاىو؟ءد،ثمافأعا!طحاءألهوأ،سض!امصءماادارنزلأن

.(ءنهما)1فطنصرايت!ي!رفاولم

ا!:ةأاهـقث:فاتأن4.؟ءكاج"،اأن!مازلجلأرث"ذابص!الل

به؟والامساكءلمبه

إلى"كأ!تقد4ايمالإديمصأنظ،وره4ففىو"تايذكر-7

نه،ظصةأبلى"،-حرفهلمأ3احوليهات!ظ،ا!!بهةإذا،تهارلزالةبر

لهاعثفلماو،برة)افىةنهدالمزءوم؟"و!صبر!ءاقفأ،فطقيا

!ء(ثلا)دليااهذهبكلدأتهترَثم4مهوقىاورتهت*اكة،4!رءهـثآمهعن

تغير!أءكانالة%لبصوجةثليتلا؟نابمفىبتةئارواياتسبعهذه

32-24:13لوفااقرا(11

71-20:51بوحناافرأ(2)
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الى-الحصوصمينبهلأصع!؟ل-اآناصودة2د،اتهصورمقا،مسمحيفبه

.فىس!2"بث*صشونكا4يعرؤوْين!لناظرودة2مطغيرأخرى"ورة

4ةدربببينأ)قىو،قيأ)سا)افصلمسافىقكوقإقىادلةلأاعنفضلاهذا

الإ"ءماهءلإقتداره-ألحالغينوكاتا،4ناظرتن!ءأال!"شفانهعلط

ؤولدات3-ؤحب!لاللسجصا؟4اللهءش!دمارؤخانظ4،:ثتةيروإملَأن

.؟!م4:ثودكق":تعالىإلذد

الممبح4ثإ)قاهالمممب!ىونجرأنوأ)حجبالهشةثهوالذى

دو،يلأإتطخلاةـه*ةتمصئةفىوهـوعراءتهلهإلىءلاللهخورءلىخيره

م2ةهـقا،مناءظم!كارقةفةسهالوقتفىاءترا!المح،1،!فمعر!

ا!!يق"اووليتبل،تَ!خبهفىكانتأ)تيءويهمىءماأن*ترذون

ءله"!ممفىءرضحلول!قا)مادةا!رقفىإإخأاط!ا!قوؤلب-

"مبقةالىبنةلمببهاؤإذايةجماد4!!"؟هوءىفصا-آخرمكلرض

"ركة!اوروح،مدو،مظءولحمذاتتسطىحيةفعارت4ت"وابم

بفهثا،تاتهمه.،!تتاقةته،!ىوالهالجالمق!قالصرصفعهءاءلى!م

وأ،حبهيافى"دياز12؟طءلى!!ظيلاذدومز،بموؤيافىتبتلعهو

كاعص!دو*تؤ؟يدهءوعى8*او!اثدذاة!دكلثم،بكاةكافىإفتفاح

موسىءصاأنءح،(1)دصالاوفيالااك"رلا،عتا!صاداجما،شهكا

ذلئهكاند!تة،ةوالس!!ِ،وؤومه،هت؟فلوطلفوءونمرروفةكابمت

كافةعال!ظارأبموا-بئصة،ا)نمارض!و!وؤى،4الزثتيومفىا!دث

هدأمنأحدذلدؤىكألمف%أندونوءو!االهصاتغيرءثاهـدةعلي

دا"مثالى"يموأنصادمقش!و"او+خميرطأحدجرتولم،رب!لاالجع

.أخرىةص

كهالقرأنفىذاث4قصأر-او،3-7:8"فراطروجإبرأ(-أ،

وا)كلصصه"وافل،و!شراء،وطهالأءراف"ورةص
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!؟اكاوءصادهـ!انإل،!ةالو"آ!ت!مىهـ.ءصااْ!لابايسو

مى!صمقبةبضردمااكراما.ا*ةلابمنما،مجيبةأ%ر!لاياتوصيلأ

،4"ء(1)ونإث!؟اَعذماءةبلنه5كانوةددءاؤصار!عطجذهأك!نلا

هتأ*:اكدابهضخ!ا،تيرا!ْـهةعْتنت،إهـوسى!خالحماهوبهف

.تحالى)2(اقهيإذنةناتأ-كاا؟محفىدايااه!ضمو

يدهءوء!ادظلس،ا!ياإوسيلةالصاليسصَا-رى1يةوهناك

-خوفىهـىذافإ4:!الى!ـه!اعأثم،لسو.كأيرمقبىضهإ.هـمهذاؤإ4صبمةفى

الألوفأْطإرالاذأصردتظامآ؟اتمنذكا!غيرالىكاؤت)3(كا

اه!ا+صري!ةتو1،و*إبثقالتصطءلموءىورومؤرءونزومءقالمؤلغة

.IJo"ولاإ/-كاصءيركه

يقبصد9ءلى"!ققالألو!ر!ظأبم"ءلالذىالظيماللهان:لو!ذو

أيمظارمجعلبهظههالذىدووالحوارقتايَالات"لكهـوسىبه!؟أبما

ليسو،ؤىذ!بةاءروللاوذأ3ى!فل!ؤعهمه!يةرؤءلىت!تحدلإيود

!ذهنو"ءْووون8يصدجالممسحا:ؤأوأن4"ظ!يلهماأ)ضلةم!

!ا.وقويؤىإخونأو""كاروكأاول!ا)ن!ولاتتكوباتالازقلا

لففىزىثله3يؤءنونولامو!همىحقفىبذلكبؤمنوؤلمفلاذا

منلهوإنقاذههمي!اكتبهيهىابححقةىدلدحمولأنمغ،ءيعى

واالزء،و"الهلهىوا)ةصق،و"صبوأكتمح!او،؟الفربإهـافف

.افالأءرةسورفىذلل!أت8وا22-7:19وج!لاطسةرأس-إ(1)

"سورة!نالقر2نى!و11-7الإصاحمنا!روجسةز!الهر(2)

.افالأءر

،،والقصصوافلطه(سوةمقأر!او8-6:،جور!اإ3)

.والأءراف
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ق"إ!لااىْأ4ء!،اإتلإهـاْاصور!تلْايرابميلارهتمهِءاكطومق،*

.ءزعوملهآعقؤفىل!يْ!ءففلايم!رلهكاشْ

،وسىارقو"ومهجزاتق5;االتور*نع!مواهد!ناته؟رذأ*و

مهمححزأتمقالمسيع!!لهممصا؟أءظمص؟)آ!سبحعا!ىء!لمه!ولاؤأكاب

عليىة!،اويبرعطءقىالمويثيأناسشكاإحؤا،لذى،و"وارق

اللهبإذنم!اجالا،مه!ا!آ!م))بره"اصتصصاء،2ءلممإصتلاف

ؤلاهت؟"ـهزضيرمننتهومهتهإلىالمهابإذن"وليس:نةذْأرْتعالى

"زإهوذاجءل!فبههاللهت،قىأنو؟،"رمءنخجويمخصومه4يهرة

أ!ارماة"أوا!كنى؟لسيدهو""انةغدرمقبهقاملماوفاقا

لطلاب!ولو،ببضي!صونوالكتابى!؟تؤمنونأنم2إلى

أهل!ي":"مالىذوله!ىاقه؟داهليواو،ق!اإنوراهتدوأاطقا:ق

.(9)،نو!له"ا)"قوأ؟تمنوف!كعتولياطانجااحق"لمبسونلمالكتاب

دذلهنبتلواو،ءيىللضضي!وذأمعصِلةدبروالمادو!يإاإن

ألتهاوأ"بىْ،ءخهبديهمأوعف،شر!منلى"طاللهحماه،"آد!أةصى

،!كمإذلخكاشلاإص؟ىفت43وإذ7:صءالىةوله!ىالذلد

.؟با،رصادالظالمافهوإن،دهماعيملوغإلىللهاكم4ؤيو!!،؟ناتليبا

-Ii)17/عرانلآ(1) I; XLII (y
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ايخاقتماأ!ع!أ

1)-لامءلم.4آ-جحازإةءلىأ)قىدح!أ)حهدأهدشهو

يتفقئيلاصرابنىأةبيا.دإنعليصو!صنالقديما)ضدفىضردت

شخصيته،مهالمءملةإلمصبحبثإراتا!أءلا،سي!ىالينعلىاء

طلابهنوفيا"4،دعولْهمنةلميلاسرأبنىوءوؤف،تهحبااروأطر

!م4ينجهأنإليهترجهحينثهلدطا!تجابنهس:حااقهفأن3وةتد،

كلفى2منممحةظهفكاتهملافأوصى،؟واءدائه40فويدءلىالموت

ؤددةفىظلطفهصفظلله،تمجيدأو)ْ"اذايدىالاعليةيصلو،طرؤ4

وثطالى.نها":ه،القدير

ا،ثال!سهبعليء!اؤ!عليها-ةقممانصينأ)فصلفىه!اأذعرفى)و

الىةوز!ملاالمؤاصرِر!سمق%حدطوالملإ.ا)ققصتهنجامفمارفى

يمإلىْم!وبء+ةرمن!ر!حاوا-ا)سلامءلميه-داودألتهفي

ا)قديم.ا)مهدآسةارمنابالتيانودت،ءشهياإ

الأولا)تص

نيننةاهـدوثوأدلة-أ)صلامءلميه!-داودعنياءيرفىهط

خذلانهـنتهنج!ءلتدل-السلامءلميه-عشىلانعلىداودظلها

علىءخهامتصرْ،)في.إيهمافىولو!مئىمنكلا)يهاأ!فاروقد،ئهأعد)

،والمسبحإصباابينمحاورةصورةفىهـذينالإنجياينفىبها4ـهوردش

.لإشارةالهذهتةد،أالإنجيا؟تْنصفيحلالمزاهـيرإشارة3لةتيماصأو
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لميم!أورثااط!دسةستالمد-،إوريسهِأخذإبليع!-(.إ،:ءثكأل

إلىإفاطرحْمسكاقهابنكنصَ!ن:وقالا!كل"*احطلىوأوقفه

ل!هلامجعلونىايديهمْفعلبكهتك!فالميوصىاْنهم!ةوبلأنهأسفل

الرب!!ربلااا!ضى!وب:بو!له!!ه،رجك!رتمدم

.(1)"اطث

.(2)!ولفىطءا"ـهومل

ثا!و)كاهد،ءفىيهمىيهابءرأندأراأن(إبليم!ءفاد!ايةحكاهده

هنو!حيوى؟ءمجفظواأن!ثال!للاللهوصيةأنىْا،طتوب"قوله

ط!لنطرباو-"سلاهءلميه-داودوةبفىميهوبذلل!اتالطبنءن؟يدأ

ءلهأقره؟ل،ذلكفىصي،؟إاجحيرلمالمسبحأنفيدن!إالإفيثطعتب

!عأيدلبر!داهذاومفاد،بلكاشإذعركا"قيكل4جتوبفهأءلى

غيرمق"يماولiرقد4سب!صاْللهاوأ!،مويهددو!يلاحرمنء؟تىمخاة

.بأذىنالوهأنيخركلق،هعززاجرما،موتبقةسا

هالسلام-ءليهعيننىفياةفىوهو،توبالم!نصا)قار!هوالى

!بماىللرباْقول5؟وويرالدفظلفى،ىل!لاسترفىالساعن،

با.الووني؟مياد!،!غ*ناينجيكنهلا،ءإيهتكلفأ،!إوصنى

حف،أومجقترس،مختمىأ،نحتهومخت،ك!ظتبخوافيه،ر!ا

يصكو؟اهمنولا،ا)كارفىيطيرمعح!ولامق،الللفوفكهلاتخشى

ألف*"انجكنىيسةط،الظهيرقفىيفسدك!هءقولا،إلدبمىئ

مجازاةوترىتنظر؟مينكانما،يقربلااقي،يينكىقربواتو

بلالخهلامسكك،العل%طتماجإىبارتأةلمتنكلأ،الأشرار

!لفيملافكتهيوصى!فه،خجتكمق4؟رف!نوولا،مثر
ه!ريجرتصدم)يلانكمجيعلو!يدالاعلى،طرقكفىكلكو!فجم

01ة8:9إ!ولإقرأ(2)--4:6،7صخا
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أنجيه،ىق،ص"4لأ6ْتدوس:))ثمبانا!ثعبل،9ا!"والملالأسدءلى

9!ذ.،أدضبقفىفاأ4مو،لهؤأممتجيبيدءوفى،ا"لحئءرفلأنهإرةحه

(1)،خلاعىوأديههم:ثأاماْلاطوإ.،ءن،وأمجده

ادكاو!"الدلإلةيها!-السلابم4علي-داثداللهبيتوءةْ!هذه

ةا")إىفوعباراتما،تلأو؟أذىنهيقص!وممقوسلاعتهالمسيحنجاةءل

."فاءولاصوضولاة!هالبصلاصم!شلأوضوح4".صاو

ولا،الصبادغءنثشجك،:لهقومضونه11!ارىأيهامعىبأمل

،اثإ.رصجمالأسدىاءلى،مجفظوك!دا!إإنكتهملاى!وي،شريلاة!ك

لىإ،أبهوه!قأ،إلضيقفىاْأوتحه،ه!رأ،4أييشلقنهلاْ

،ذك"جمر

نكلقد4علياهت)الدوء؟م!ىإسيدنما)نبوءةه!هرإطيكنود!

جاهتقرى.أوكلمات،المزءورذا5فىوردتء:إراتبين.عقار.ة

بلاتا!اء!ا%إ،ؤةق!ةتمأماكنفىةالمبحخاعةادث"وقىبميلنمالا

د2"اافىك:ويةالإشاراتةينا)تطبيقيكشاضبهذا،اتضا:داهذ.مع

ك)وإ،لألبابالأولىأر!ودَ"بخصرة4الإنج!يليالاحداثو؟ين"قديم

.تابهلمطاا

!اإيفارةا،يبمايتيرالقدظا!فى.اهلاسترفىكقالسا5:قوله-ا

Lكانالمصلوبءلىالضض"ادثةليلأادم!أنمق:جيلالأةفئ.ط

لهذأو،ليةشلوهنهتطليوالذينءنمنهز!ةمستورةبمالةفىجذهتلاهمعتأ!ب

فىكانأنهؤى"رمجةا،زصر،ونبوءةةK.علىيدلملمناحتاجوا

ذيثيدويق،وظلهحمايتهؤىدأبا،الصلىالله؟سترمش!ولاالإلاتلك

نيح!لاوالحادىالمزمور(1):
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ولمهرىدوىف،"رأىز))و"ح+"آاذثلهثوحنامقان!*صاررزتماط.

(1)،مايرصيهأفعلين%ءؤى!لأنى،وحدىالاَببترعض

وحهمنا!ماجاءإلى،اشارذف)الاجاْءلىيةط":!وله-2

عاىاصفئطو)ي!إ"رجلماو،4؟ا،صيحلغح!اعليدث!"هصومررهذمق

.ضرالا

اكلنةاءلقه،ءندمقوخداماأبتصموذاذ"أف":وحنا"مول

هـووإسوعظرجوصلاحبرلم!ومصاعل2(يشاهـنالملىءإ!ويسيينوالةر

ةالث-وعال!اصرىإوهأط؟تطليونمنلملوؤ!عليهقى؟أما!كلطلم

وصقطواالوراءاىإرجعوأهـوأنمفىا)ثمتالؤلمما...ناءوأعيسولهم

(3)الأرضءل

ءضةآو!اذات!ىورنهمالجوأبا!هوهـفهأسؤالهذاتجررو

مجصرسما.إ)فىيعواورالمشاءلءنهمانطفأتولهد،أ"رى

وتفذت"ولهمنصغطقدبالسلاحا،د"جالحاثاجحفهذا

:كا!نآتهبنطاقهإرادة

هذ!،وأءدههذ!81الفيقفىأنم4ومكل،له،ستىتهوقوله-3

وقتفى"القائلأةيتَالاإثأرلم4فىةالوارداشصلياهنصْبخوء"قس"وْ

(48آ"فظكثلا!نعأاووصيوموفى،تكاستجبالضول

4ت،اكأصءخهيصرفأنللآبلصلاتهكانإنمااللهواسظ.4

ليلةكاننر.ص،اكلءهـذايعةقأنالاَبالىةوصلاله،اأيهوديدبر.ى!ا

8/92يوحنا(،)

و"لاميذه!وفيهكانالذىالهسمتانإيىأى(2)

49،8إشعياه(4)6-3:(!بوحنا(3)
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الصلاةذه5الأولىألثلاثةإ"يلالاْسجلتوقد.المصلوبءلىالقبض

:تقولث،ءىبنصءنهاىف!!ح؟و

أبتاهيائلاقايصليوكانو"لأءلىر"وقليلا-عبو-نهدمثم"

كما؟لأناأري!دكماس؟)"ودطنأ).طأسهذهءى!إتعبرأملأنأن

(1)،تأب!ث،-

هذ!ىفمراتثلاثالصلاة!ذهكررالمسيحأنل،إْاْلات%َزذوقد

فىالالا("ءلمغإشهيا.حداودنبوءة!خطا!ت،"لإميذهددا!فمإإلليلة

.ر!فإأءقلهأرمدممااقههذ!نيأنودط:4ر"اع!5لصلانهالله4إ)سجا

إيانفى،وأمجدهأضذهالضهيئفى،ْأوءول"المزمورثقلهو8أوفىحوما

نجراته.فىاللهء!اد

نأإلىإيفاوة،الاشادمجازاةتنظربعىتلثأ41،:لهةو-4

اللهجازاهقدالمسيعءلىليدل!2اكاطةتلكفىدصه!ي!عجاءاذىأجوذا

؟الميح،الإماكعلىيهاونمكانألذبنألمي!ودأمرفىأوؤمهن؟!ب

اىوتدر.بدها!ر!التى)!فرةفىوقعاذ!كهو،و"ليوهذأ"ذوه

.ارالاثرييننيرةههأثمةاهذدالمسيع

ءلموكعايمسلطبأقالحزاهشره!اجمازا!مفقدأ)جودأما

فال*ىلااظتءنمأ!دكواحتى،الهفا،ب"وءمفساموه،الرومان

4!دطبعدوذ!،أ"رىتارةوالأص،ت!رةوالنار؟الفنوه!زأة

صنواتبضعالصاب

ادلا4فط،فلاصىوأريهأث!بعهامالأطولمق:وهـوله-5

!لأص!ة!مال)ذ،حياانماهإلىالميعرفعه!اأدقءلمىالظاهرة

2-هـالزمانفىالثافىمجيئهميعاداله!!كو!ييقىحبا،ورفحهتهإلافيا

4،24؟،22!قولو41:36!قمررأةاو62:39متى(1)
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،والفلالوالئ!وكاكافرالهالممنا4ةاللهفيلمصذ!ءرو،ر!دلاةفا.وا

.الورإلىا)ظالات!نا)فاصوفيرج

.المذ!ور)!أزءورفىو5إْهاذهعاإهدكأجيدهء!وكأهـ؟هذاو

!فالشاصاتأ

عيسىلسانءلالو"ىطر!ءن-اسلاماءإء4-إيفمياه)1(قال

الرب،مم1إايمة%اصغواوثربزااأثت!الىإبهل!"-أنسلامءلميه-

،"ادذىكس!بفوجهل،اصصىذكوأفىحشا.أءق،فىدعاا:طقأمق

لىوقالا،أ"!انىتةعنا!ى،امبر،+مسوصهلنى.""أفىيدهطلزئ

؟اطلا،تمبتء:ثافية)!اْأإما،د!*أبهالذىلإسراهء:لمىىت.أ

.ئ!اءندوعلي،!ربءونحةىن!ل،قىؤدر!؟تؤْاؤارءاو

إيى،ةهةوبلإرطعلاءبداألإ!نمق؟لىطالونجهلىقالوالاَن

فقال!،تىقويصيروإالى،الربء.يئفىتمبدؤأ،فيلإسرالي"إقيعنصم

ل!مم؟وراسملغك"قد،ت*قوبا"باط40لإقاصدالىت!ونأدطةلميل

أانفعى،للانألرب8آلمحذ)05الارضأ!صىإلىخلاصىلنكاون

فيسجدون،لؤساهةجقومونطوكر!ت،ادسلعاررلعبدالامةهو،!اكمل

هكذأ.افتاركقدالذ!ئبلإسواوقدوساعمنهوالذىالربجل9

فأصظكأءننص!ايوموفىا"تحبت!مبول9!وفىالربقال

(21رض،9ْوالإقامةبع!ث!ا*ءوأبمءلم!

التديم،ده!لافىذكر!وردالذينالا.بياهمنءأ+ثإالي(1)

والإبعان،الإسلامفىهذااحمهيردولم،نوس!باوالعود4ةبؤمقو

عليكقدقصصنا!ورسلا5:ثعالىلهقوةى.ط!وكالإس!مالهى!لرسل

مننهمذكر.يرد*المالإيمانفيجبهعليك"!ص!!لمْورصلاقيلمن

ايولتعيينءير

8-أ:495)2(اث!با
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تتأملهوالذى،بالمسعظص4ْأالمععبص!لحياهمجهعمماا)نص!ذا

إلىمولدهمنته"ثافىالمسيحبما،ص!ىاالاطثأد"*!)ألهضمقيدرك

رفعه.

نءبمونا!ودأ"يىمنَفيإتهءق-نجبى.إشهياءءنالنبوهةهذهأنكا

.الأرضءلىنهاثخهفىبرة!4همي!اك!توقيد،الحكيمالطزينلته

!ـه!"اظيفجملهو!قارنة"نص!)هحولالدراساتمن؟لخفأك))و

ءيى-الم!خيخرعلي؟صلبوقو!لإثباتءلمضلثهواأةالةورءق

-اسلاما

منق"%أ؟نعليةضىإى"دعافىطن؟منبس))،:له!-1

الم!ىوهـذا8البثر!ائرماءلميهفلافعلى؟مشزرعغرِمنأْفىبط!

فى%ءحدث؟يمأخلقا!ربلأن،:الملامليهإرميانبوءةفىأيفأسطه

!1)جلبرقيطأ.كارضالا

لناس4إلنصولو،لىظتجودكما15Lاصءليصدق"حريمنآر"اأو

،م!هءاإ2(أصأن"ومناورحة

بام!مكافىأى،اصىر3ذأىأحثاهمق5:ؤو!أما-2

(عيسو!سبنهوإناايئبدو)(4)قالوو(3)أكءفى.نجايمص!أإلىاص!تنم

يبثركاقإنياهريمالملاكةآلتإذ*:ذلمثفىلهةر1لطيقولو

.(5)(يمصابنا"تخء؟!اعهمنهبكالة

كلمالىي!ثيرالضلهـذا،طدعسبففىوعمل،وقود-3

"وءنه5بهرموهامماكاوببرمريمامهءقدفاىلا"اد!،افىالميح

بما.أوءياظن

12/صبمسورة(2)3:22،إرمباء(1)

عران/54ل)هـ(311:اوقا14)21:ا)3(متئ
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اغطو!االذينالسنةبهقطح"يمصد121فد،؟طقهْوفه4فبد!ة

ومحنرصق!إطمةةث"اومفكات،ث!غصالافىامو!دؤوذا!!افءفى

ق)االطرقبأةوىصطذقد،اطرجالموؤفلهذاهـوء+!بر؟دذتهم

قبل.نههلهالم!ال

للمسيعت*!ؤوطدالْةإلىإمفير"":أنىيدهظلفى":قودأما-4

ذإ!هعماهرت4101أل!وهما،نىلا!اح؟ئاافىءىهاذكو،4-دالوب!ء

)آخطقةطآ،هوودس،4لهطافي4"وهـتبهأة!ـهصيو!وس،!م

ح!ص،اطع،طامءلىْخطرا4ون"يمأنهظةأء4د!تلهأنيديركانا)ذث

ا،+أهـدالاكك!نةعقيخاهفياتهت!ضغوبذد،ال!افيىيلوا!قأأ-بر"بئ

(1)آاطاذلكبموتءلم!2بحدأمهبهر،ح!ثم!يما،وأمهو"وده

و،!لمنا،تعالىقولهلهىاطادثة5-ذ.الىأَيفانآ!!لاثير14سر

.(2)،و!ينقرارذاتإوةرالىؤاويناهما4إ40وأءريمأبن

اءيىْعق!بضىإذ!اأنمعناه،فىا"فا.نهةىكةا5:لهوؤو-5

الدلةالىالإثارةو!يه،بالإيذاءقصدوفىالااككْوريلا"جثأصدأقى

فىجاءما!ذابدبؤو،!ارمأءقأخفاهة4إلغصبماوا"يهاؤصدوه!)ا

أفاون31ث"وفنىتجدوولا"تطلبو!ف،حالمبلادْعنتوحت"ا

.(r)،تأتواأنأ.ئم!ن؟".بلا

"وفىيوم:بمالىادعقالمذص!ورالنصر"2فىاثهمعياءوليد.يؤكا

1،ائدة"ورةفىتصإلىلهةويدهيؤكا،ةأ"فطككت!نءأاووص

اللةأنوالمهى(t):بالبيناتبمئتماذاءنكئيا!اعرافياغفتواث،

.فمم!ظهتجتلهومواةصدو.عينأءداههأيدىءنهنهصت"بصا

1()I12-2:13فرأءى

05/نمولمقا(2)

،01لم!ثدلماا(4)

3!:7حناثو(3)
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ةثار1،عجدأ؟بهالذى:لاإسرعبدىنتألىلوقا":لهبوأما-6

بترفو4؟يؤمنفىالثاالإئهوهـذا،ئة"ثاْللرةالأرضىللعالم!ئةإلى

وردت!دالإسلاءفىاما،وفلاصةتهوهومنىرالمصي!ىادينء!اء

ؤبيللأرضاإلى-السلامءلميه-ءيتىبنزولكثيرةبءويةأطديث

اقه،وأنالعالمصجءلىو!كامرئاسة"اصبهونوا!،اادبنهاية

ويح!2،الحقدشءلىالناسبحعأوأنه،ةخيْاحورمةءطبةوةيؤيده

ةد!دج؟شريعةيأت!لم،الإالية؟مئراختمةظوهـى،الإسلامافريمة

ةو؟حدْفيوةأو،الإملاممحةشربعدثربمةهـخالةانيقاللا"ى

عيصىدنمسى:جوهلْان-يث*-عدسمدنملمننوالمر!سطهاءالأْخاحم

1)قرآن4؟ثريطؤ!ههـمجكام،"دتدااببم!لم!س!كَادَ-عد-بىةس!تْ

ءلميه.كل4"صايةاصممأو1ادكلب!ساونجبللإوااتوراةاءلىا،!مين

نأ:م!ناهاللهكأيحدو،فى1)ةا4لمجدإعلان،أ*جربهالذى"لهوزو

وا)نصارىديل!)أهث!أكلءاييطلو،)صاظهوحدللهيوصذفيلايهون

موسىشرثمةفىلهاأصلولا،اللهجطيأعىلمض)اوألتق!ليد؟جدعمق

لماوإدطض،ألوهميتهادطمْهمءلى!رىبجمهمكايمتوفية،ى"؟ءو

;Fفىاموأولاتصلامن-انسلام-ءلميه،قفىرىوالنطا)يهود،

ليؤ!إلاالكتابأهلمنىوإن،:تعالىله؟موإنالةراشارهذاوالى.

الإيمانحقاجفي4زثؤمنللأرضاإلىلهترووةتاى(1)،4)موقيلمه

كاونالقيامةويوم5،والةرآنلوالإفيالغوراة!!اللهلهأترلماالْكبط

اللهيجصع"تومجميعاأهـلال!كتابءلىثاليداةيكاون،(2)،صكيدام!ء

داسقلتت؟أأ5:ذْمءيؤيمبنصااقهيوثسأل3)،أجبتماماذاطفيةوالرول

فلا:قاإلىبإدتهءنز!!!يجب(4)،اللهدونمنإالينوأصاغذوفى

5/159!ا(الةحصا

(2)m5/95نسا

116لمالممالْدة(4):109/ةدْلا11(31
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مجمرىور4")اءجدواأن4؟زضأصماالالهمقلتمما...كسبحا"

ءليثمارقيبتْأكنتىء!و"فالا!يهمدمتماثكيداء،جموعنت

.(شه!د،)1:ىهعليكلوأنت

فى4:ءةمي!م&ا!ؤ!الدْيةأ3ؤىْ)ميىايثاقالإىهيفترىَو،هـذأ

الإىهأنترى4كالسيص..!،11لاْبباهاجبم!حظةوهـذه،،الإسم

نءوعفارةؤدا.-4!دو،وقكا!ءفوءونهصإبهبعديكاونفىالثا

ضر!ااؤىمكثهثما،وت،منقياء4ثم،-كأساورا!المزءومالحطيئة

،ء")ا!)إكدص4وأْ،"لملاءيمذهءلى"لملا!اددش؟كومان!بأرمهيابعد

فى.اآحاالمجهئ.حين!لصا

لذىااهـته!ع!لءت!)كأو؟ا4ءةبربالإىها!ذنفإ:الأسلا!ازضطأما

ودفىوبمهـوو،ثصىلمبولمثقئلؤلم،شلهلة4+اءضا)ةةير!ة!ا-ليلةيها)!فعر

4!ساءيرءقالأرضءل4-ا!بءوصولةب!اةضإرادتهلىتعاالله!درة

ت:ء4؟ةسا-د""كا!ءت:-!!،":مححيياءند48بئ،ءوت

.حياةيةونما

دى"جت)!قى؟قدت"ؤْاغا،رو،قكلبء:ثاؤةلتناأأما،:لهوقو

ىإكا؟ْد"فياح1إرمةقاإشهءوهإ!ى،ؤ!تْد:ءوكللىأربءدا

4ث،ء-ى"إء!حلمودث)ار51ءتم!دْماأك:وءةههـقت!!قد،.قىالدءوة

أ،مسيمحنهاوأْجتوا4:لوهث!!،،مرس!ولاأالهبهفين"،-السلام

المذعورةاهبارةنم،(2)،هل!ةتلمو")عهتهجاهخاصعةهـإ)ى،المنتظر

ىؤاعثيرهت:ة"لقد،ايمهفىاةول!،ءبىصدرةىييشءكنىءلىتدلا

و،ر"ىومحدى،صدىءغد!ى:*"فظع)و!نكثةلمقوىيةهداسليل

117،،16لم)،ألْدة(1)

"،:ااط"وث(2)

http://www.al-maktabeh.com



-96-

،محفوظاللهنىدى!حولهمكان،ء:ثاكانم!ثموابم:كادئا!داتتيءلى

.تثصللألهي%ءخدعملىو

وهولليدودابحخى!صابفى،لوقاا،فىىإ!لىحذار2أظقد؟

إليماها!رسايز4-رو51الأنبماياؤاتلةأورشذيمتا2أورفليةا":لهقو

"كا"ناقىتاث"ارفأإد"لم"4تجهعكاأولادكأصمأنأرد"تقعى3

ولورْبترؤتيأقصىالانمقننى"رولا3:"إ.ج!موال!ثم،يدوا!-ؤلم

.(1"أبر!اسم؟لمقىلاامبأرك:4*ؤ

ثا،!بتدو!تااالج!هع!فى4؟أبحا؟أن؟يانالأواىالجلةفى9

.ها!ثاةبوهبهن!ضتماهـوالمهىوهذا،سدىصارعلي!م!ةوح!

،4ثْاْ-رءالهالملىاسببميءبأتهمنهوءدا!تصثل:4افاْتارتيالهبأما

!ره!مثن؟حلا"يتا*المأهذافى1،طلمق2الحكاصاصويلون

ا)رب،باسمالاقى5ءباركمنلجةالمحنىاصوب!ةاد،الْارض4وبكل

لهبعيد،نمماوز،الةديمءكد!فىذيا!ا!ءإفيبملوك4"اصغيةنمافإ

حهب-رلوباحةس41!ْعرةبا)ا!ذه41ي!فوناةو13هلمثامءليلى-و!كا،

مْمعورممءناري*!تليةالعا"كأأ"واإفيرددوخمما،بتتو!هألاحتفالثوم!!

با3ا!تىالم!جارك5":ناىؤايتهةوناوفهمكاْ،بهوا)رصانجافىب

ا)يخهودمنبر،يباالإنجر"لهذايخرةىالعبارةهذهذعرتوقد،الرب

ءلميه-داودالةي3فيولإالود،ا،نتظركدإصغاحصهوه"ينلالسيح

؟فيا!اصةالربممدءلهمةةيمفبياماد؟4ثننظروْنماإذ-السلام

هـإ.!داودكان!ؤ-قبلمنداودالمأصصكاماغرارعليفلإعرا

ءؤسأرضىعاوىلاتملكهإلىلهمالمصيحدءوةاراوفالا-نبيا

طلب3لهممجققلم"يثوألمحروهر!وهادوضوىالزهد"ثاةءلى

13:34،53لوةا(1)
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،مذهرغبتهمالمنرءلىمتظري-ثحلهم5*مثرة.راةإتاؤإن،ةدو!شنآا

.الان!،اودد!دعثميدصءاظرونونيزالونمازإنماولهذ

ضءإفييلفىءنهفىوه"لميةئاالأرضإلىء؟م!ىنزولوإن،ا9ءت

لهيا،تةرحام!إلإ4ثنماإلىإنئة؟ثاةأفق.ءقأوأ)ءمثرينجالراح!ص111

3فأجاج،لدهـرا!صإءاويئه40ءلاءق"ألوهإلهتلامىذاأن:4ومضوْ

ل!و،أمةءلىأء4ب!وم4أبمءنها،أهـور!جةرض*افىستحدث4.بأ

الشمس،تظلمفىءفوبر!،وزلازلو"راب،دماروصلأون،بو!ىح

مطءظيمةرآيات3ذثم،!ممىقطأنبوموا،صوءهلايعطىإفروأ

يةاتاللوا)تغيرهذهؤبلودكاق،ا)*المالهذةري"ألاأداء4وتامأمارات

وثصخ،؟!ودتتتنمارهالذىالمم!خ4ْأتدءىءنر"إوحينئنفيكر

لجسىبىوالت،به"لمق!ثير!شؤ،س!ابصارأرَية،ثبومجاآإت

اتا،تشتأتى!غ،كاكاالىوادث!تد!بشكون-أ)مسلامءلميه-

.الدهر)1(صاء4واْالعالم4نهاثتكاونو14،صمماء!ي)إالمشارفيةادكو

الخهارفىتطيرسد3كلقولا،اللإل"وف*ق!زشلا":لهوؤو-7

الهإشارة"2يردظ)اىإفسدهـلاكولامن،ىالدجىفىيسكو؟ا.ولاءخ

ا،صلموبءلىالفض)جلةمسا.فىلتهيصلىكانا،مغءقأنلوظفىهاجاه

ليقويه-اَدملا4إ)يماقهؤأول،بحب-رملاا،إتحةعأسع!يقمق4نيان

ءتةناعأيماثيخمثىوألا،يخافمماتهنجاءلىهن!صطير،أزشا،يشدو

إتا.أائلا،وصلىيق:عرءلى-ثمص:ع-ى-و":لوظثةول،عان

لخهادإرإلقىلاإراد)"جنن!لو،!ص1الكاهـذهءضينقينثأصإن

.(2)،يةويهالسماءقه5د!ملهوظكر

به.ا0)ااجمابا،4!"باولصبوإناعتا:5ذافىراجغ(1)

1،ةح.4ليإ،دإلذى*ضتا،لم

مة!الأرل!"انالافى4ت:اثاصلاقيأوهـذه43-2:41!،و(!)

المسيحأ-7)
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إنةلس4إ4نيةوأ)طصا4ْىق!)اففسهفىبثءزمه!ء؟شدر،ظاذقاكالاك

أ)نهارولافى،اكاحلقلاءدوايخشىوألا،"صومهمنسبحميهالله؟أن

كلسه.جمايهكىًفولامق،رلاص.اهظلامفىولا

ةرإثا،ى!سأفءر4؟ألؤء4أر،4أنجببىتعلق4؟لأ":لهوؤو-8

ساء4!ك4بنبإصي!جدهأناللهدءاا،ممبحعونمنات"ريفىءإ-ام،ألى

دء!لأنه،م!رماممجداخري"ةأةملاك4بواسطرب"أؤ،تو،اومالَالأ"

وماذأ،بتاصطرفنفسىالآن":يوحنا!ةول،الأعظمهم!سابالله

هذهإلىأبيتهذال،؟لكان؟،أ)ساء4!ذه!!في!الأبا!أ،لأد"

وأمجدمجد!،المعماءمنتوا!،ا"هايمجدالأبأيها،الساء4

نو!%آو،ركادحدثقد:ظلوسهحواةةاكانالذىفاءخ،أيفا

ال!الم!دذ)ثصjْثطرحن!ا...:عثمسأجاب،ملاك4ط!دة:ظلوا

بهؤأجا....خابألىأ"ذبالأرضءقارتفعتانناوأ،ظرجا

زحف،الأبدالىى!:تا،سيحأنالناموصمن-ناقدن!ناءخ

.،(1)؟الإذمانابنهذا!ومن،الإنسانانجمايرتفع4ْإأتْ.ةول

الأءظمباسمهاليهمتوسلااقهدءا،ط4ْأكل!ا،زمورفىء1،اف

جاهىماقهطاقدوهذا،اسمىعرف!4لأؤأرةهه"إليه4برفهوءده

حالهةلمسان،لنفسهنْث!ط،االوعدبهذاءإيه.رلالملاكأنمنيوخا

بارتةاعكفيا"كوست!كاون،تكطلباأجتحهقد):مكلييك:ه!ول

بذ!حالمبةصر،وأمجدمجدتالعماءمنصوتءنجا"ا؟رضءن

المؤء*ينأنذاكهي!)ابسيوناة:ل،و،لهالملاكيشارةابحىب-أو

عذاأنليلبد،ا؟رضمقه!فرى!تأنه،الحاضرونوزدؤثم،الأتضا.

ينا-واربعضمنم!ئزعلمراتلاثالإلةْهذهفىعررها-وانه

.نور"ألاال!ث!ثةيذكرهلمالملاكتزولأن،لا

83-22:27يوحت((1)
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إلىالأبدية4حياص؟ومةودمنجت"،اءقبقالساهـةكوء22ىيرقدافىبر

قىومة!الدب!ذهأ"برأنهكلع،إلرؤحبهذاا!رضءلىياتغ!ةتنةطاءال!ا

العالم،أ!ه"يمسر4لأْ!"رظشطرحنهبأ،لسث،هذأنهإعلا،فصى

*لأرضاءنرفعهإءلانديلؤجه4ي!!ووْنواعلمالذىاإهنى!قوهوْ

سيدليصيرداكإ!ترولهوذلك،أدزمادْر"آفىلهقة!تجلهمهذلكةةإ

آخيبرتكا،اممماوية1الأدثإنخاتم،الاَسلامدينبأ"كام4عوطامالم1

.1،طالرق4و:تإاوأدنة،4وامطانجتب)ابذلد

وابفاقه،لهالملاكوية4"!ق،نايومعلو،نفاقاو5هـناوالملا،ظ

لرفحباالمسيحيمجدلموإذا،المذكورا،زمورفى.ا"اممعالإفييل!

ى"رتزرة،مق"ناكوليس،وعلاتهفهدع!إحباط!ذفإن4فيابيهد

.لاياقءبثهذاوفى،لهالملاكتقويةق!"

ثم

A
w

أ!ي-+6"ط،ab"ب

ص!بي!ق

ين
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ا،س!!يةهـوفىوألاخق!فأمفك1أدلة

لفئ*.4*!اا"لةوفيالذوإن،:"!الىقال

ا)ظن،باعاإلاءلممقبهماالمءنهشك

571/فاه111 I

.ئتشكاووآ-اكإنيعس:عله!وكا!،

41:127ؤسص1،الليلةههذفى

ءلىض:،اةا4طاليهإساتالملافىكلادخهويةفىك!لاوقعلقد

ته،هو؟حدهرو!*أغظواهـرمق"ولهحيك؟!ثم،وءاعقالمصلوب

است!ر"قى،4-؟صخشتحقيقفىوأتباعه-صومهاختلافءإيهب"رتمما

سةوعهةاوءق-لى2+أأكلإدراا!نوعوالشكْ-يقينإفرإدىفييهالشك

4ءةسؤة،ف"صهومهءتت،وة،تها"؟ملاو4ظروةب:وعبس!حبةيم4الشك

اشكاوع8بو،شحاب"بمأوقد،8:لهءنهيختلفالموتبدو،ؤ!باعهأءضد

فىفىيخون!كاعإنبوعلهموكال،:،ءلميه؟ةبضقصد!ليلةفي

.(1)،الهيلى!ذه

فقاله،وء94ومن"!ون4:سبهديمأنكاراقرآناأكدهماهووميذا

حا+.اإلاءلمهـقبهمن!امءنههلهفكاةى!يها-"لمةو!الذيمنوإن":تهإلى

.(2)،الظق

ادملق4:اق!ءو!ؤيها)ثكلاتطهم!هأو

157/إفاها(2)2\،:14مرقس(1)
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:المصلوبءل)آبحض"ظةيحالهسيقة!ةفىالثعك

اجئحعيسوعلأنالموضحي!رفمسالهوذأ3وجن،:حنايو،ل

رؤساءءندمناماد"و!نداذاحموؤأخذ،ميذه"لاخأثير3هناك

لخرج،وسلاحإجحمط،،ءشاعلدةاكإلىءوجا6يخاو"!رتممبادكهنة

:يسوع"م،ل8الناصرىيسوع.بوأجا؟بطدونق5!مل،و،يسوع

هونااإفى:لهم،لؤلما،2!قفاواأثصامصلمهجوذا!وكان،وثفاأ

؟ونبطليمق:أيضاؤسأالمالْارض،علي4+لواوسالوراءلىٍاو%موا

.(،)،..هـوناأفىإلمددقات:عيسوأطب،صرىالايسوعقالواة

أتط:مانلاحظننا!ةالكلماهذ"%ملناذافإ

يخيونصافر،ا+ثنةص؟.رو"تام،الجندومعهيهوذاجاه-1

.تلاميذهمع4+ؤالمص"حكانالذىا!اوصحإلى

بوع:أجابره؟ضنؤطلبمنليوقاليسوعليمإ-رتأ-2

.دوناأ:مله،قالالناصرى

الأرضءلوسةطواالورا.إلىاو*"ر(هوا)أْ!مم،ل1،-3

وءين-ممرقب-

ي!وعِ:فقالوا؟نو!ط.من:4ذثاءكأةسألهم،مواوثا!ا-4

..هـصْا.أ:لهموفالالناصرى

.بشنىءلايتمطءلمتاقيفيهوذاكانانحاورةهذهوأفناه-5

ة!يمنيشكونالمهاجمينأنالموقفهذامنبدوالذى:وأةول

نة،طلبوا)ذىالناصرىيسوع!وهأف:قولهفى4صدةوْزربهمغا

8-ا:18بوحنا(1)
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ءن!رؤتهأءمصقدكَاشهمَث:تءأأنيبدو،كا:"يث!متصرمجهرغم

غيريد"جد4!صى8المويبيمانهو!د؟شالذىالأنثخصيهوأفىكارأاوق

هـاوأ"،الهإعرىيكلوع4ْأءتقنينوابموثعولميهوا!،!ممعهودة

يح،،والمصلعا!ثملاكلنهمأنطفأتأنإمدأ،ممبحنهأظنوامقءلىقبضوا

أحذوهمن،1"ذوا،11تهاللّهأرادكا!ذآه!رتمؤق!المسيحأما

ؤجه.ورببشكمقهاةيهمعل

؟حدءايهآةءوضاأتأَدركواحبم3،لأربرا2ؤالتلاميذأما

تر!ذ،+قي:همتى،ل،ا!سيح!وس؟)والمصاايخالمشاعلانطفاه

.(1)"...وهوالوا1للامبذ

ذا5ل*ءفىتلاميذهءنهتخلىلماا،شحهوءليها،قيوضكَانلوإذ

،زرهيؤا(نثاقواليالهكد2أْمسمعليأفذوالأن!م،اليميبالموقف

.الموتإلىلأمصابهمأدىولو"ق،دعوتهوءفءنهاةمو)ويد،.ونجاصر:

أمفىثأنتد5إفى5:للسيحالىاريينرئيسطرس،ل
--لالسيحأى-له،ل:!فوفى(2)،الموتوالم!السبتإلى،ى

جمبعأيضا!لهكذا،أنكرذلامعكاموتأنأصطررتولو

.(3)ذي5التلا

مقضى"بمو!ذا،هذا؟وعدمثبرواأنلابدالتلاصذأنونرى

،!ذاوءد!فلفوفى،مذاولهمةفىمقافة!نفواكاوإلا،عجب

الإيمالةعل"اقهث!تهموقديهف،إلنفاقيتليسراأنعليهمدم:اسنكا

آء"واىأنلننرا:طاإلىص!"أوذا!هل5:بمالىة*الور"الته،صعحبا

!!11؟/لْد-ا،لمآ،ن:لس5بأنناد!:او؟اقهآءنالهالووبرسوله

22:33!للو(2)26:56ءى!1)

81:13قسوص26:35منى(3)
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فيمأضلو،اهذإيانهمعلياقهواد!:أولتهورساب!إمهمىا2ءةوؤد2!ة

إلهانةإ:واماإمد4؟ءكمفياال!رآنأكدط،"مهـدهذاءنااف!رزو

.قا!لا

لإهومواناسفطاأءط!!قد-يخهمللإاأريذكا-جب،،صاوأ

!ووص،أتالسصوملكاوتتيحامةأءطا!و،ادين!!ذابالءسة

حوندذاةمدكلل،ؤ،:4هـ-4ادا+ولاسرا!حهتأ"جماطعلي4ي!يإلر

وهو!.تاب8إدعالمذلكإلىيذهبلاإنه؟والنفاقأدكذبمنهم

الكهنةرفيس!ء4إوضربصبفاستلحينذدءلىشاهدحىط

روايتة7علىاتفقت،عاءلميهالمقبوضعليالهجومساء4أذنةهـقط!ح

.(1)ألاربعة01"يملالأ

افكرأنهوسنرى،هي)-ءالمفوض4و5منتأكدهقبيلذال!وكان

محاةوعرفءفالححابشف3جن4ادكانررفيسدارفىبهق"!!م

.هصدش

عليه:المقهوضهويةفىا)شك

متى:!ل،عتهبمحاادكافةهالقظصيم!ةراةحالص!كملألف

هذان"بهيشمدذاما؟.؟ثىقيجبأما:لهل2و4القال!رفيصم!ةلم،

له:ل!ونة2أدكاثبسرفأطب،تا3سانإةخبوحواما،عبك

:عبقال؟اللهابنالمصميعأش!هـللناب!ولانأط!؟أقهأصتصإففث

طلالس!الإأسانابند!رونن!امق:لمول81اص؟أو،قلتأفت

ابر0(00،21"مط.ع!حابعليا1و،الةوةيمينءنه

؟.:18ويوحفا.ه:22ولو،18:87وءرش51:*6متىاقرأ(1)

26:62،46متى12)
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ادفيأْصهأ:4لوله!أتص-ا"ادكلنةفبسرضسأله:ءكأق!فىو

الإفانابنونتبمرصوفو"!وناأ:يسوحؤقىال؟ركا،ض!اافي

.(1)همط9سحابفىعلىماوإةوة9يينعنلساط

،ودبو"ىيرم!تآا)وونءلىم؟كلدمم!ثملا!ذا!"وقدلو،أها

لهةول،4صدؤوْلام!!لو،،تمم41ؤيعرلممبحا44"قبءقرمسترصر

4وادكاتا)جثنهْرؤساءب*كا4مفيخىأ"صة!نهاركانلمأو5:لو،

نا:لى!!!ال،كافىقلالمىثحكاتان:ثلين،مك*!كجإلىواصعدوه

ن!اهـذ،"طلمةو.!ولاويحاتجيىلات)أسوأن،بصدذونلاقلت

ابنالله؟شتأزأ:اجيمح،وقىالاللهؤوةجقءقلسابفانلإابنايهون

.(2)هـثا01إفىتقولونأ.تم:لهمفةال

ايهوداقبرافىوخأسانإنهايةصاسلمقحلقه!ضر!داكلم

إغم،ؤ:حنهتهمءإيهوأ"كاوا،فالزطمص)اكد!"و4!اجوأططوه1

المرساين.وراجمةطياءْ!ااظتة

.حهالمستظتونهناواوء،ظلاهو!فأءق!يهءئلرهيبيدمحمىمذا

فىالثمكحيرةونبدو،الظناتياحإلاعلمهـقبهلهم،ها،!هولش!

عغح!:لمحاةلمل1،1،إلىءخممة!%المومكإِء"أءفههو-نيف،المصءةوقلوبمم!

،:!لىكانراليان

ح!ته،لتقريرإليه"ؤاله4يوبملا4الكارةرفيسنرى!ئ-1

،ةبضق)أبطمءومط،ءلميهللحمالمو"بة)اخةلإثياتابهاسقصترثشد

.هوتءاثباتسؤالإلى

61،26،:"ءمرقى(")،

07-22:66!لو(2)
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لاقبضاهـحماء3محل4لاْفىْطته!عيمسوءلىاقيفىوم!أضرآفىرووا

،أماهـ4ئلالما4ش!تحص!قيقئءترددصقال!تيدوحهـاةلكنهو،ء،يمه

أدطيستحلفهو!ة،محاعخهالمرادصا،بهم!وبكاونأنيسُكفىلانه

همذافىا،طلوبهويكاونبأنالمعنىفىوهـ!،ثخصيته،9ءيه!ثعف

لا؟آاا،سيحهـو!ل:العؤالجوبصر؟لاأع!الموةف

ولأن،قة!ةحفئأ)شكمقفلا)ساعدرجل!هثماءلىل؟ال!السؤان

انمرللشكالمملنالسؤالوهذا،4ه!ااءقمايد؟نهصيمفىلشى"سؤال

.!اعفتصوروهىا)ثلاثةل-إ-ألافىهـكارروءن!والما*لوبهم

.15معناؤىماأو،زلمتأتأ،داء،1،تمم4إجاةكَاتو-2

صيخييلاطسلاوالىبتها"إهذهكابتةةد،خهد"ال4؟إبماومذه

ينهيدلابيلاط!فكان،لض"ةشهأ:4إ؟ؤأجاا)يهود!منتائلا،ألهعمأ

.(1)الاأسانا!هفىءلةأبمدلاإنىوالجوعالكاثنةلرؤساءل،ومها،

؟كمة،اءترافكاءلميهأنهايتفملم(ولتةأْشه)لبيلاطس:فقوله

مهيرفذيخرلاأأما،لو!ق"!مفةل،فات.أؤعكدذا:ضل4ث"فكااق

ا!كيةهن!لمنهاةريبأوَبا"إلاهذ.وصيمفة،عليريمةأوبتهه4

!لَأهن.انمالؤاءقباصوإىض؟لأةع،ا"يلالأ"ْ،فى

ابنتتمرونن!أمقل!ئماْقولوأيف،5:دولهثتأولمق-3

هذهآنيجد،ء،داس*إبءلىو2تا"ةوةن!؟ءنبمالساالإنأن

ومرقحى:متىإقيعلافىإنصماواردةلمقولا،ا

اتمرثلاثعليهعل!!ا!لااجدحا!إلاهذاوفى،23:53لو،(11

،18،9يوحناو27وءق؟5حاع،صقمىواةرأ
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فىةلو!اـهاالذها،نا"بةهىماإذ،"ديدةلفضةهـغاجمدو:لو

لجث!أكانالاهبقدرياول!هأترى؟ثضيته6تبه(نءن4الإ،1

ههنا،ليس4يطلبوْمننْاو،الموقفلهذاهوالمطلوبليسنهْا2نمأْذهافى

9*حمافى،ا)كبيرالعلير"يفىةصار،السماهءةإنإلىاللهرؤحه!وإنما

ته.وقد!امتهقوة

-جميعماالمثب"4ءمولاعتنف!يالمركف!)اتر!!لوفى-4

.-4وانكا"ءغمنو:سإالةر

أشهكنتإن،،ك!فالنى()الطءرفصمدر5دو"!ؤأ"م

.،)!ناةكللبحا

؟آَءامدمءيما!من4!وتفى3خةحدمث*ولمنالْو!يلاذا5إءد!ول

إنه\؟ته"وفىشاكين)وبكاوْلماذأادؤال!!ذا!إحا"تهموما

!،.برا\5إلا!ذافىللابإد

ولأخذالذىوهو،لوةا4قصفىآتهما4إإبمالهشعإلى-5

يم.ءسبناالمعيحالله4أ"!ار!طيمقتقصه؟!48ألديتحرىأنالعهدْبئسه

نخهصلاقي"ألت،وإنضدقونلالمةلمتان:المةتأل5:لو،ل2

الله،!ينأقوةءندا!!ناشْإلاابنبكونن!اءةذ،نىتطلهوولا

.،ءوفاْاافىتولونأغأ،لهنم!شاله؟)تهأبنأ،نعت:اءيعفقال

لأالمابصكانماذا،؟ا!لشلالمسيعتْاعص)نه:ولهمةة

عألتم:إنفط!ففيها،قثاصدةلاولكنم،ةولالم:صأةولةقولإنه

يهوذاانهأنا؟الانالإسغريوطىوذا3فأينابحاْأكنتإنا

و،،.طى:لإصضرا؟
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16تهتكهفىءستةر،هذهومنذلحظ!شةالأناو!9لإْشاناءبئاألممصيحأما

لكتمو،أإقدرة!عايةيدى؟ين)نه،الآنا!رضافىلايىو5،لهتهط،رو

نحتمقد5،بارلاست!اود"ةا؟ابمظوءلمفت!قدؤون"صدولاتفص!نلا

فقدالحقتدرعواأنزبمضنلا،ءشاوةاصارآوءلىبمقلوءلىأتمه

وإنلاتصدزونقلت:،إنقولهحنىهـوحذاا،هن؟؟وخ؟؟حبل

.،قى!لقوولاقىقيثبولالت"أ

:أبمبانأاهذ؟ح!الألسز4!عونيعيدبهمقلوفددةالمعقر4لصلاةو

لابيانإذ،هوأنمفىإتةولونغ؟1،.َادستصبؤأط،؟اقهبنأأؤأْض،

ة!؟اءتراف!تمتكللاهذه4لاءيمالإسةو)"ا؟خه،ا)بمانذالة؟مدعنده

.،أمام!2بمايدنهولمليلاطررذع!هـاكا

مك!اماثلا،1ث!ممةفىا)ثلمى؟اءثوما:ضاده5!ؤاليبدووتد

ةكا.ق!بيقال!ع!دفىشدد9و

حيس"اىفت*كدو!امهفوبةمهالمكهنا:هذاءنابالىفى؟ةولوهنا

فإلة،أمامهمهـملبقيالسوهـاأو*اومجيدلمبهيمتهءادإلىثظعداءنذ

يالسوالم2ولكانم.المسيحوشكلالمسيحصئة!أ!اممالمنظورةاوسْة

منه،هـادوعتاااىاثتهبماءوفىوشجاءته؟تهوقو؟4*هفىلميحا4ةطلافيه

؟ال!كخابوءلممه،وةطنته،وذكاةالمسيحفكارعق4+!يلسوالم!ك

والتوراةوالح!كةالمكتابوبلممه،:عنهالله،ل،عةوو،و،كته

.،والإ!يل)1(

.أمامم"ال!ضيرمنهايظهركانمجيبةوووا!معبزاتءنفضلا،هذا

المسيح.فىمخصيهالا"قالنبوةومميزاتفضارمقذلكغيرءلى

48!ان!ل6(1)
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ءثدوهءاهـقكلظل48همزع"وأرإنسانو!ؤاماءثمثل،،اأما

ا،تمض)4ا،سيحيىمْةقامعظيتر)جعوالمولكنم،ا،سيحاشخصيةفى

الى.وبحةسبحان!عا!اآ"أإفرلؤيهوادكتملة

:4:إءآقيوضامقبطرسموقف

مثولهممساء4ءلميها،قيوضمقإطرصموةفنذعَرأنان!وةلا

ى!هلوائده!،ورأ"لىوارييناثيسرطرحىر،لسؤالهادكمنةرء؟حم!أمام

!لالذىوهـو،.ا)مطفىرضكذلكا/فيىمةك!لموافىأطلط!حةا4لِد.

.المو!إلىأو)اسبنإلىم!لىلذصررضرلومسلى:الملميح

4!.،اكلا!سرد:ءضرب5،آغم!اعلىض:!)أصاءذفملامخمسوقد

بئلكضدق،إبلهفىان"وياحمهعيناكنىكماأدنهة!صلح،بالسيف

الص!كصحلاهاومن:!الاةغيرفىسيدهمعإترمهأالذ!4موقةفى

.-الضلام4ءلي-ال!سيععصقوصدق،إكاإنهعدقد

للكم،الكا،نةرفيضى!ؤالسماعةمنهمود"4فىاذقلبقدنراهلكنا

اججع،قدام،بهةته!!مجر!.انر("لمميذا،مبحأنهيةلجارا3"شصاجتن

أخوىءرة4اتأالدهليزإلىفيجولما،3أيةوعدم،البلاهةويدعن

قكشفلضتهأنثالثةءرةلهيقالالر،ل،ثمي!ر!لاأنهإقمتنكار8

تآضدبدةحقفىامن!لي؟وضسهيسبوللانه،المسبحأ"باجمق4،1

.(1)لبم)ف!!يلاء

رنى.اءامالماثللمعو!ةبكلرصالحوار!نا!اكن)ن:ك!"ْو

!ص3لوأقراو،كلى-81:66قسهـض"رأاو87-62:96قه(1)

72-81:52ان"وبأةراو،06-.5،:202
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!خواصأحدمنشمادتييعتبر+وهذا،ا،ةحلسنهأءد؟لدالكاكة"

هح!يح،11غيرر،آثفىا،تيأنءل4المهروحقوونهلهكل؟ِق!والمسيع

ثفحولم:ثمرفهلا4ْأحلفو،كرهأحالمبءيروجدهلما؟طضةإن

إطرحطيمحىأنولةح!لالكن4لاْ،!ممأيدمنخ-آاانفلات!ء!م

معه4بأْ:لهلةوةأامصدروب،5أوغر،غِرْفىصيدهأبلمقمسه،

،؟و9و،!ذاوعدهفىكذبقدبطرسؤيكونوإلاا،وت)1(الىولهص

معوثتاث،؟كينلحوارا"يمسر4جوْمعزىثتنايوعد!لفأأوباَكاذ

الصماء)31وةىالأرضؤىافىق،وةإطرسيةولهمابأن:أ،سيعول!

فت-وأ،:لهلهؤىزوءنهوكيلاو،مله،4"8ابحث!قةهمغ8تاوىث!ك

،ارح:لهوله8ا"واْبى)3(وثبنر"مت!ف-؟طرص:احمعان

.(4)4بأنهثلاثاعو-يلرص4إأكدءا؟دعدخيراؤت

هذاوزوفه؟عليبطرصإ!تلعيذاألجأأًانذى!ا:4ت!اءلاْنْا!كو

يىسألفلا،به!اسدون!ارباينطلقأنءقدورهوؤتاطرجؤفو!لأ

هذ)يتاجأنيديرأنه44!ومءنيمسشفادالذىودكاءS؟*ألولا

،مك"هلانهافكارؤىدقعاوهو،:ثاتظإلىلهتراءىالذىبالعبليدثا

شكلةىليس4لأْ،يهوذ)نهباَيمثعدأن!!.شطحولم،الصسيحس)و4!

يها.قطا!ذيو

حينل"!ءقحي!ملا4:أ!اب930فلهإطرصحَا.+إدأنإ:قالقد؟

تن!رنىالديكيصيحأنل"ؤال!لمةهـذهق،ك.إإطرصا":!ن)ذال

.(51،تار4"لاث

rr:!2)1(لوظ

22:31،23لوقا(3)

35026)5(قىى

16:18،91قىى(2)

(f)17-21:15ثوحنا
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فه01خ.511قوأ!أمهىإن:لكثءنبةابمال*وأنوذ+تطىع

،غيرىءلىثبهـىأ)قىوقدنىتراق*"نلىإأى:تهضآإلى..+شكارفى

ذى9تجى:هـىتنكارفىز!وف،ذلكف!رفتءنكبا!خاوبهشف

خطق.والهالعةلمعلفةمخاولاا)خأويلهذا!ئفىير:لا،غيرىبهيشبه

ق!اأءن-فيتبحبث+خالهوية5ؤفىالشكأءتيقفولمدذا

بملاالأْإنبل،!ةط4عوادا،الصصاوبعلىض*)اءخديىاأ!ابه

لصورةال!كإو4وؤياءلهتةا)مزءوهال!نرءومتهبكلدءويضاَأهذ)بمثلشهقدأ

نما.ببياقى1iانيوروأإصلمبأق!عةت10بمىملاصخفى4إالمصا،:4يكد

:ألهوتمقؤ*إعهزعمإحدحي.!هلاهـويةذىا)ثإث

،4:بف4فوتهءوبع!إئبراءنةامح+!لاأن!ابيلالأةىورد)قد

الصثحأنايصدؤوالتلاصذلمنْافيدذلدقصةر3ذخلالومن،8خهود!

سادتيكىالطمةالص!4هودْلكحصولؤىالفداوأن،قبرفىمنكأم

هذهأذكرفىوإ،لإ!لمينامقذأ5فيإمهبخبرأخبرواممنابفيعقوأط

4ءوتي4ئهص"ىليسالشكنْاانليابخْإ"يملاى9اواردذاإنصوصا

.4ءوببعد1)مزعوم4ءقياإلىهاتعدابل،خمسب4عاليائناءأ"

عشرحد91واما!:الصوت!دظثورهزمةءنتفةىجاء-ا

له،يسجدوارأوهودا،عو+همإاس!حيثل:؟اإلى؟طلةوانملْلميذا

.(1)،شكاوار؟مضهمولكاق

ترا.ىهـل؟لهم2رؤيتأءقبالذىهـناالشك4"وهـوفا:ولو

ءندم!يو،*ءمفورقيامأنأم،لهممهورد"غيرأ%رى4"يميمةىم2)ا

17=هـ(1) ، 16 : YA K
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قيلأ"ير!فهأيعتعةدونوممكهف؟؟ظافىرةهذ.،صولفىفشكواقيل

أذهانهمءنغاتجهل2ا،وت؟ةمقي!وميامآثلاثةوبمدسيصلتنهبأ"وته

موتهقبلقيإتاقافوص9أنأم،نهايئعروي!ودوالم9الفكار!عذه

أاصامهـذاأكذوبةتةررتانبعداصيمصهقعدإلحايةا"يملالأْى

51روجناكلابذشكءلىالياءثح!ونترىثاماذاأم؟الأذهانفى

ولامجيبعاكابةلاجاا-تطل!ت!ساؤلاتهذهكل؟ءوتهزكلواأن،بعد

."خا:ليثعفىيواب

ني!حو:"ألااولةى؟اكرا!مكلابعدو":هـرقم!فىو"اء-2

هـذهفذ!تج!؟ينشباط4!:صهـكلاجر"،أقدكان"قىالمجدليةلمريمأولا

4ْأأولئكسصعفلا.ب!كونون:"وضي!و4!ماكانرالذينوافبرت

تم-مةلاقثنى!"أ4*يبر2ظذلكبعد،ث!دؤوالميهظروقد"ي

وأ"برأهذانوذهب،4البرتإلىكل*طلقينعمثبانوما-ت!!صذهق5آى

هذين.ولايمدووا!ممالباقين

ةوا!مهقوإءانهمعدمووبخيلأون5وهـمءشرللأعدظهرأخيرأ

.،(1)م،قدننماروهألذيناو!دصيلمم!ألقلوجط!

لكاونو"ونبنوبذالتلاءؤلا5(1)باء3تىمالكلاذ5تة!لننما؟او

فهلا،ا،وتبعدويقومصيموتبأفهموتهقبلمقيقينم2معنهفقداعلى

ا)نظرءلىالحبرمب!وأنظمحة،؟صإتهبخبريفرحواأناللائقكاني

تنبأبمصدقألمابذ!وكاون،ولهوعه"أكهيىي!طىمما،والمشاهدة

هـوته.قبل

أنصلب؟طدثةبعدظ،ورهرؤيةإحد!،نهأيصدتوالمداذاثم

81-9:،6عرقى(1)
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قيمنود-2مهغرِأ"رىبهـيم!24صظأن!ذاش(والأمجب)ب

التلاميذ(ولا،ضيصدقلم9اللافيإقي!إذ!يخبراثم،هذ!التمنلاثنين

؟ت؟والروالأ"باراةىاالذر*ذافا،ظورر.اثاهداللذق"ت!يذين

الماةدوه!ـهريغى!"ْابهى!4ن"ذميل:الهرو!ظجنإذا:ورولأنلأو

المصكثت4بأْإخبار!أء!دمرغها!رءفكاتف،قبلعن

.؟4ةثةة"

"مدت!22ءلىءمثرالإحديوبخلمأنهوذاك!ذامقوالامجب("،

شاهدواإلذينتصديقلعدميوبخ!2ودكنه،ثم4تصدتءدمأوبقيامه

محق!ث!ادةءل"!صدلهق!وءنهما)طلوبالتصديقوكأن8وْطروهقيامه

الفاملعمالميةارؤيةاءلىبل،الأصواْئ!تَر2ظ"علىكولا؟ةبامشهد

ءل!ثقداحصد4زيهالكةاثنيت+،ثتم2نملةعوْطلهمرهو2ظوالاةةى،12"اذ

ادعىأنيرونكانواوإن،المذكور؟ضلي!إه!وثماهـذاهو،قيامه

.وكقى!اء4ءنالإصارهوا)فص

ءقثهلقدالموتن5قيإمهؤىاشكاأنو5هـتاانهةدنروالذى

ته،ومشا!داظر.نده4ِرإ:-إلاقر4ءقى،هـ4ومنقيامهـ،!فا!د

إفييلديثأطمقا)ظاهـتو215.يأكابقالتصدعد!الىرالاه!دىبل

.!ساة!4خ!ذؤىتققاوزد،مرقس

ظنولماءيره!.ودنساالمجداية،ريمر،ظأفه8لوكاةؤى"ا.-3

.(1)،"صدؤوهقولمثانؤ!اكلهمرر70كلتراهىكارلهصلهذا

\أ،24:10)1(لوؤا
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نىضسهيسوعوتفبهذايتكا!ونوؤي!م"لو،أيصاَفىكاجاء

روول،فنمارواأ:كموظنواوظةوا!زءوا،لمسلامالنموقالو"ط؟م

يدىظروا1،بمقلوفىأفكارقئماراذأوآ،إبمت،مضطرلممل؟امالمزقال

وعطامكالحملهليصالروحؤإنغظولاوا%صىونى،عوناأإفىورجل

مقنيئ"دصمءير-ممة؟ف!و،ورجلبهيديهأرا!هذازلملو"ين،لىترون

عكءقحزءآؤتاولوه،طعامه،ناأءندآلهمظلوءلهتجبون"فرح

.(1)،قدامهموأكلؤأخذ،ءسل!ثهدمق8ثإَوثمشوى

صةكانظهورهبحدبالتلاءيمذلقاءاتهأنلا؟لَآْا"منالمعلوم

مجونبهفإذا،أجهـدامن"وؤأبوابالأعايهمءفلقينمجتمعينبوابهو

5ابلأواإغلاقاأحكاووقدليمإفيفذعيفبىرىولاْ،طمم?وفى

.يوحنا)3(فىمذكورهـ:كا

:هـذالوظاءلانعليملاحنمااتناالىوفطود

(1)Ll9ءتبروهقوبخيرهقا!ستضواالتلاميذوأ"برنقو-ةللظهر

يمدووهق.لموالذاء:ولات

-الأبواب3عاأءلمقو)وقد-التلاميذعلىدتلولماأ.بأ

مكنونءتالنمعثفثم،َا"ورنظرواأنهماوظووظةواا"زءو

واثقيناكاضإذايفكارونكَانوايثىءأىففى،ةلوبمنطقوا!ر،!ؤأ

ءلهالجواباضا؟نْالقد؟بضطربون؟بنمجونو،!اذا؟!؟مهمن

*عوتبهدبقياميمترفونولا،مارأوالايمدةونانم،ذد

ووحهوهـلمايشاهدونءينوالمأنمالىالبلهبهموعلهل(%)

وربملميهوتأبهدوايهيىفىجسوهأقبعدإلابهالمعرفة"قثبتنم؟جسدأم

،20:9يرحنا)قرأ(2)43-24:36،لو(1)

،ايغ(ب.+8)،!".!
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أنهالمثؤكدأنلْاجلانه،َا"ورق!ح!لم:ءظم!ممنانسانأنه

يمسهولمموتبهتقملمهـو!و4وأْنيةالإفىاين*ـه؟كلول13؟إفن

أمامممؤأكل!طعامطلببأنذلكعليالبرهـانلهمأأقاد:جااأذى

بتاضطرؤد-السلامعليه-ل!قكاودحعهم،ص؟اا4ةه!حلإ،يىكوا

أرام)نبعدلاخ!3يعةلمواولمايفم!وؤلملق!لاآمءوطاش،ا)ةلموبمخ

.يم!دهوالمهذاىَف

بحضا)تلاميذبينو،تلاميذهوالمسيحن!ةص:اران"ويفىءبئ-4

ففسناأمجدارافىوذا5فى)تظرباو،هن!ثوألمصلوباهـوتبعدوبمض

ا،صلوببةياماهطعافىتواحإالحمفىاقما!ب".وتتأملاتأعام

سءإمدم"ىيو4وليهاْةطالمسي!حبنما،ورإقولاإن"*شه،ءوتهبمد

يو"نا:ض%و5وهذاوالالاما،وتءنؤضلا،لهوالأذىر!ا

الأبواباوكاْت،الأسهوعوهـواْولم:؟اذلكعشيةنتكاولما"

يسوعجاءدو!يلامق،الحو؟لسبب!ضعينالتلاميذكان"ءثم!امقة

يهيدأراه!م!ذادالولما،م-)سلاملهبموقال،الوسطفىووقف

ؤلمر!صءلإفئااحدلوماأما"...الرباوْارإذالتلاصذ!!رخ.و"تجه

،الربرأيناقذنالآخر؟ا)خلايمذلهأطفةاي!سوعجاءحينءمهمبهق

،ريما-!ارثأفىأصب!!ص؟صخأثرالمسامير4يدتفىأبمرلمإن:لهمةمال

دأخلافأ!أ"لملافيذهأيلأم:كالان4ْةقلمبعدو،إومنلا،خبهفىيدى"إصح

و،ل!الوشطْ.فئر"وةنمة"،مفلقةا*4"اJ-'-هكاخا5مهأما"-
بوبووع".مهـ

وهات،يمدىوأبمرالى؟هـحاإصبمكات5فال"لتوهاثم،لم"لام

وؤال"وماأجات.طؤهنأبكلهؤمنءيرْتبهقولأ،جق!فىاك!ضوتدك

.(1)،آمتبانوما!رافيثمل؟اْلعبرقال،ى!إوربى:له

92-،20:9يؤحنا3،111
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.أرج:لأولمطا.اتصخأرذءثء*!ت)ر،ظأدتخأن"ء!يو!!

،ءخملة*ليوابوالألاتلاميذ:نيةإثاوا،حد1َااميوضفيثة)اخدىةي)دطأ

زوهـا،،صورفىكاحلإء+ذذيهماظهـر:ا!ثةإئا1و،أ:وماأء:يففىو

!صنهابهلبىا؟َدن)و-:ابأيدالذ!!م)اثمايتضهتو)9"يران

ءيرةد:ءا)سلثهـندا!،صي!ورلانلا*مذزظ8س.:4ا)رابا،رةأما،حدةوا

إينو؟؟نهروا"دبطو،اكاوؤأأ!ءثوفى"يزأأءطتا!4وأْ،-.سةط،لإ

.ع؟""!"ا4ط:صاهأشبطرس

قىليلاا!:؟!يأ؟الذىانص1ط)و،4الدراصهـون!ارو:ينا:ألذى

:ولفنةو-مللا

ا،وت.مناةيامأ4+ةعاثألذىالأولاوم)أالظمفرءص!يهن1-13

4ْأوثج!و،4م!لمةبهوأبواكان،اما!خؤ)ظصيةأءطاهاللهان-2

علىالإصرار!"دةط4وإلا،ئط:ااطاتا-ـهوا)ثةوبحلالءنه!د

بهذ.!سالناتترلناوإنوفض؟مةإ!4باو؟ألاول"دة:4!طفكارار

تةوىالنماا!رةءذ.أنإلا-البماشررتصةوقتْاكوإنْ-الحاصية

آثسكيىازوةبهماْتء!ماوالملبا،وتس4قْالنباولولهـنمذهب

!اراجب3؟وشة،تهنجاؤإءكان،تهلنجا!وىجحوص،وقدرتهمبه،،

مقأهـونغيرهعليثيلقاهإ؟صاتهتغيربلةأو،شهم!رةءنيهفىبا

مةلمقة.ومناوذ.4إإواوألمكانا"و!تإمكان

":ب4.و4ثيدمماأدبتلاهـثذ9"مجكليلليدسقوبىرد!ا-3

قأءيرءقظهير؟!ءأإهابرمصهْ،!نإ!يمح!مأءطالماذا:مول!ْ

بذله!ز(نج!قهـ،ام،مايبر!انهإلى!!ت،ابامثج*؟ذلل!ءلىدليلا،بابمألوه

يسمئبرفطالإذمهأنابن":الميق!أ!لم؟.رمالةةبليجأثغا"ءبه"!ر!و

؟(11،بةوملثانأليوموفى،فهفيقتلوالناسأيدىإلى

(1)!n22:32:ا
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،لباديه-الهمشضصية،قيقةفىاو!وا!شك؟،تههو:ةيءنهمإفسيانهوأ!ثل

ةبل؟ن5الوةوعم!كودةغيرظاهـرةمنادهشطهوأم؟أمامم

يةكمأ!/نعرهو-وؤوء4صحإن-الظهور!ذا4))صادؤ4الرؤثإن

الدلالا-على!هئالغصوصمنا،و!وأها،ها!يلاولاضرءيرمقبنجاق

إفىاق!ية.وضعية!أو،الحاشْيلالب!والموتالطب:ةوع

يه*ا!قا.أول!فى2،1إرأواآ))تلايذةرحق5يوحنارصدر.ءا-5

3ةفزء!موفومن؟يذكرهةلوةاثناهـضه،هـانمبرفسهمقةي!طيمثمأقةبل

م!إ":لوقااساقأ،ةيه(.برهايريهمأنؤجلبهثماقاأولفىهوْارلمما

5*اكحالضةأين(1)"روحاَرأواأفماطوواووفاةانزءورأوهلما

النصين.اصقاطكلو5هناماثقالاقل؟هـناالزنمن

:ؤقالغيبتهفىلهبرؤت!مؤ-وما(ا)تلاميذاوصدوارىا"بر-5

:و؟ةول،وجنب4يديه؟ةوبفىىف!بعإأصح،ىأومقلا

،ءان)بوما(!ءدمودةالمسيبيتقبلأنعقأ"تشالمدهنلي!أ(1)

ما!بمدإلى-ر!ثءالإ.ىاْحدوهو-4وعليقتلبمدح-،ابقيامة

؟ذسهأ"!برم4ْأة!وض5و!اممة/ناهلمبرعلي4يكاإ.بحتىا)ظهورهذا

وفعل؟4بقواالمؤفينأخلصمنوهو،ص!به3زقبل

.ه!ذه.ال!لميامةكرقنْاعليدليلايعكاىقوماصا!وةفهذاان

،ءنغابتفكيفوالا-السلامء،يه-ا،سيحدينفىالاأصللا

علىابرهانااءطا.عليويعر+اةوبلمدله!كا!هصهذاالحوارى

ءتزالحه!"مناظلاسياقوا1منت(توما؟ايضنىرأتلأ:عيسر)قال؟!ذ

.ا،حة:با!سدماصسبعدا)قيامهذاةفكاسةمحرا،توما

"،24:36لوفا(1)
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أصين:أصهطىهذاتوماموؤفأن!كا

وفى8العةيدةذه5ءقالم!خبهأ"بربماصدقغيريمونأنمافإ

منبهونأنإذنفلايصهح،بهبماءبمايمانالإوعدمللهممبح!رهذا

يناطوارسا!الإيمانوعدمالرفضهذافىءليهويةإص،بينالحوار

-صدقعلىالإهـان"ف4ق.م5أرامأنبطدإلاأيميأبهمبؤمنوالملانم

ا)فوصمخونإنإهاووجنبه؟دهقالمعاميراْثرمه!!ب!الموتمق!امه

ثلا*4إحديقومويمنتبو؟سمنسانا(لإأبنءنأنلم"اناْلأبها،ضهتى9

الاعأر،مالفاعتبعد،الفكارةهذهكبريرْازوروضصتكذوبةأأيام

.الةصوصببهونأو،القادمةللأجياللتلضق،هان9اْلافىنجكا!اصدى

ءلميه1،مسيح4شبألقىآ"رغيرالمسيحثفىالإنمهمان()بابنيعنىو!يحة

المسبحرأواوذ،ا،وتبعدبالقباملالفيخرمنل!ولض،وعابفس

نأظةواالشبيهمو!؟مدء."ودألجبلمالذىىق.ة!االشبهْصا!ب

وماهوا،صلموبءلىالموتمنا)!ءامعيغةصءواؤمنالموتزامالشبيه

أبئبموتةووافىا-ءلالأْصيغةأنأ):لميجةمخونو،3!حلابةأ

الموتمنالبامدةا:ءو6الشد"اتانلإاا!بيرادالصلميبءلىةسانلإا

مق،اديمحلاموتالمملوباشبيهاتءوبعدا،سيحظ!ثرءلى!دلالة

!ثعليالعبارتيندلالاتاو!مجوأنهم.بح،انجاةةءغمن!!ثنكلير

!ت؟إلقيامأ)نحاةبعدقور.وفرواالمدلوبأنهءلىاديحهو،وا،ت

ورظنمخوقاإنمحتمحيحةوالةيماما،وتةء:ارنثكلِبذلكو،ت:،ا

وءوته.الشبمايهصلمب"د!المسغ

يموذ؟"إشبه42ثلتباساصبب!!مطلط4لرؤما"ودهشةيتور!اكا

عىا)نصون!؟لاخوةجقثهقصلحكصاوربماظر.وبم!ةهذه،حب!لمسه،لمثبه

ف"رص4.،/"

الوفَفى.)ءانهم.معصصىبرهـانإلىالتلاميذيتاجف.3-6"ال
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ؤ*ل؟ءلىنا*ر!:إالهالإفان)ببأأنيصحل،ؤ؟حلمسابألوهـيمتة-مه4

.هـو"4بهدهدوهثإ(؟4ءوب!بل2اأءلقوأ4"ظ

4إف!يؤلا،هـذااخ،و؟فصفى،!إوهـربىلبحتوهـ!ول8أما-7

حيا*فىمل*إاى،1)هـب،4.اكالم!خعلياو*اطأفإنهم،هـكلفاهر!اظ

،رشد،اءلىقدصلت،لها"!الهةأنكا،(1).جيلانرآَلافىعجر،و!و،3طت

له،ة40،ط!!وصى!ْد.سممءلاذرو!)اإةصاطؤقد،يمأأموالم!،لملموا

فى4)ثلتنهبدلاكاث*ب4:إة)4اليءايو،ىهارونأظهبلم!نه

أء!تذر-السلام!إء4-!ىءضأنوجطرالهسفيرفى"اء،قد،نهلاو

فىقال،واللسانا)فمثةيلأؤا5:لهوىَلبلةا)رساءأبىاق!حلعقبهرالى

.ثطوقوهوءنلثالفءبم!ثوهو...أخاكأيلاوىرون15س؟)أأته

.(*)"ا!الهتَكاونتن.أوفالد

بمدبا)تلامبذابحلقاهزفى)توء(4؟الة!بةظ،الم؟"يت-8

مق؟،ءثرءقمهينص9راإلقاؤهن13المخ"نل،تتى4ان،الظهور

ءددممجتصلولم،ثوحىنا4:ءذاةلا،قص!عىلقا!ذلكوتومافيبةجمر

؟وره2ظهـنيامأةيةءابعدر"آ.لقاةفالا

1)ظه:4قصكلنا!"تو!ت.ا"امفلاصة

ربمايرص-ظرور-11ذلكصحإن-تو!دعب.رالمشيحظمقصةان

الى:"تلاميذ:1)خافى،دو!:)االىأحدهما،ني!دهإلىيظرىمى

23أنمتدرص:نالنماحهورذللث2،كعإلىكأامؤإ/دْا.أ)!نودإك4بمم!نأاأما

6:20:أ)ؤراثو*تا(1) irAأ

'1،"4،10:!غ!!ختور-نم2) t
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!فؤلمتفةد،،سيحاءا،محاكتهءثناألفبهه!ؤيثعكاوناو،13ن5أفذوا

،فوور!الىعيدمدراللهأناوكَرىيو،أشدمنهفيظمؤثكون،23أنجَ

.(1)،الأ"سرين!طنا!مكيدأبهوارادوأ5:ت!الىؤووءدإلءل

المأليثوداصطمادكلن!م2"وؤلةإزاؤور:أ)شلا!تذالى؟إ)"صمجةأءاو

اقهةأنالمواءلإن،يف-،اديخماإلىالءوق!رسة1،ةى3"اءو)تجر

)سنءيرء:اءوذال!ىالىنكالم!ووذ!،ينلمؤءتوارعملهيخصرو2ؤ،ءمهم

له%ءنتنىأدةو،بالقلو*تآمو"طءشحوافالميةس!!يماو،!قين!"ولا

!ف"+!عروْلاؤلميلإورد":نايوحى4ءتؤال،أْعمظهرإسنته،جاثتاءْاهذا

لسنا...لإروضبعفهمتلاهـيذهمنؤوم!قال.،.رق؟ثأتظةايلةهدغ

قدأ...م:ي!نما!لون-قصاههذا!كا:لهمل14ة...يفكانمذابمانهلم

!2)،زرحالى*ولثبم!.ز"ولكاتستحؤ.ونج.الماةو!)الصق

*أ3إ،"ىىْإفىفتررأْتموأء!،أيفهأأ)مالمنىالاير!للةحدفى:لهقور

:الظوررلقصةجديد3وةفى

الاناجيلإترواذىرالظ!ة!هةؤىبرأىندلىأنالإه!نةى

فيه:تورطتالذ!النناقضاث:!جمبمأ

-ي!وذاعلى،والد،ؤق،تو،او،الصلمب؟وةوعمجملأتَإلكوذ

ظواه%عليهودلتسل"إْألاأيفارتأنسبقكا،وظىالإصضر

؟قة.ا)ساالنبوءات

411علىالدلالاالمسبحءلى3وذاوت5ةءد!خ-،اظ!ور*محبلوان

"لبولاةتل4سابةغيرمقظ!ورْ+ؤ،يعلبولمل"ةيلم

21،-6:16ثوحنا(2)70الايةءايب.ألا+)1(سورة

(r)6:56حنايو
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"حونوالصلبا!وتةهْجن،النصوصتتواةقو،4انجمتنفلى4وعا

مفب!4فىالثءلىبناهللسيحككونوا"إنجاةا)ظكودة!%و،"ايهوذا

محاعشه.ألى!

ص!شءلىدوارالنباةد!!والنما،ور،شض!عوأردإذنلموتنم

ذلك.فىإرشكالولا،"آ

!3ذفىبيماخاحما8الفاؤض4رط9فىنابميل؟اياتواروةصاوها

نإ*4!-آظموراثموالص!لبلت!11-الحادثتينا!1بىإلاالصه)ب4قص

واحد.شخصعلى

17إيؤمن(ىالمقدسةلنصوصهالمسي!ى4اجهبهامر!ادظرجهةْهذهو

يهاةالنظرإءادةلملو.4القص"ت.فىموا!تلمغاوعدم"شاةض!صكل

أْمما)ذينعرا!،المسعتقيماللهعراطإلىالهدالة))بداية4اكقْنوح

الضالين.ولا3"لح!ا،هْضو"بب*ءعلىثمالله

بو!قلأتصديقإلىمجراها)ندوصمنبينالتوؤ"قاayذ،ألهإذا

منتاه*ارأإلىالنصوص.ذ5وعرفتالمسيحي!!،لدىالعقول،وقيول

ل!4)أسذاجةمننو"رحنؤ!إنهمظ!ر،ومقصلبمقإينابيةا!كاك

لاوزنفطئةلقاءخهوأها،الالهبتجيدالقولومهزلةاططئة!موارث

لأولافالدا؟ننههال!ول3نةمسبأينأونكا،ا!لقوادكونمعيارفى!ا

أثي!،يملاالأْأنكلع،علىالعليبتهموهـوحالم!بمجىههنوالأنحير

للد،حوأ!ابهمستعداكان4لاْ،و"لمبهءوتهءقرأضغير،فه

يصرفأنل!ا،زبأشدافهءلىالح4وأب،(\السلاحأبةوةولوففسهعن

اك(3)هاوق"أبمل!تلهبا!ساقداللهوان،ا،نيمة)2(.عخهكأص

.ا!نصوصطتت9

22،44لوؤا(2)-"26،28"22لوقاص(1)

5،8يخينالهبرإلى"رسالة(3)
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ا!إفا!اَ

تةاؤقن!و!إوهـذخبلأتالأهوهق"ىطأب

مقا،صربقيمام!ألةالحاصةلمبإْألارواياتيقرأمنإن

الدث"ية"!اطفةنسيجأنهايجدكانالد"ياكاة(باالىوءودتهأ؟مو)ت

ءواكلصكا.39فىالحيرةعليث!بت"ون

أن.رطْمامأتجلفإنهالرواياتذه5مضاجنا)!ارىءزأملذإذا

و"تعليم."ة"ولمحاإلىءنهأولىالردإلىو5وا.أ.مما!ءلىلجت؟القصة

تأخذوروءشلقاةالقيامبهذاإلحاصةالأناجيلاتروابلهكنظر

ءقضما،؟نصوصمنيم5ا،فانتاجاسىيهونول!فتحقهماأ)تقديرق5

ذلد.الىسبيلناضافالإواصحونأنءلىا!كأص5ح

ي!وعقيتوهوالرامةمنالذىف"وثانثم،:وحناة،ل

لهؤأذن،عو!سيجسد!أنحذأنييلاطىسألا)يهود!كالحوفولسبب

يسوعإلىأولاقىأالذى!وسودىةأيضا01،و،يصوعصسدوأخذ

افا.ويسوع"سدفأخذامنأهماثةغووعودصمزيمطولوهولإ

اكح!الموصحفىوكارْ،كقراطدةانكايردالأطابكاخفان3بأ

لان؟صوعوصماكا!نثزجدني-ئرالبستانفىةبستانة!يه/صطب

جثمد،"المشرةفىمختهالراىقدسف،ثدَانو"،(1)يبابركانالةبر

وعييمالمجدليةعيح!مناكوكا؟!ومضأ!هرأإبءلاجراعبير

.،(2)الةبرتجاهني!س!لط"الأ"رى

لم686.:،27.!ء(ء)42-.38":19لأيوحنا(3)إ
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ومريملية)لمجديمءتاثترت"-بتضىماد!عبو":قسعصوكال

اوا!فىجد!را3وبا،ويدهـفليأبكن"خوطاوسالوم!!ةوبأم

!منهن8؟؟ؤتقل!وكن"الشعسطلمرتإذأ)ةبرالىإقىيمطعو:"ألا

كان3ْ4أد"فجقدر!"أنورأين،اقبرابابءنر!الناجر"دي

.(1)جر!!"ظء

وؤ؟،ت-وعجسدبدنولمرب!نلاد"لمققدصوت!الةأن":لوكأوفى

ذالمالهق!لا...4براةإ،يابيهـءوقةارجيلإدا*إذدفاترا"ىحم!5

ءَبفرن3اذ،قا!دحفهـخاهاو5س؟)،ا؟ءواتاطنى!"زطابن

أيدىفىلساناٍلاابنبأأنثذج!ىنهإثلاأ8الجل!!بعدوهـو!طهم!3!؟

،،مم"منوركلههؤخذع!ن!وملثا)ثاأليو!وفىيصإبو!ق-طااسأبم

لهمكامهقةتراءىَ...4حمصذاكلدا):إقينوجميعا)*لاميذوأخبرنبر4"

.(2)وهـنيمدولمالذتإناَك

وة؟،بح!رجاطرا"))عندأؤفةو؟تفكاءريمأما،:يوحت!و،أط

واحدايمالسين؟يضبفي!بين3ملاؤنظرتالقبرالىافىنتبج!كط

موصوعابوعجصد3انحيثلرجليناءنىدوالاخرالرأصءند

أعمو،لمتسيدىافذواإنيمالاا.ت،ةا،كينذا1،امراةتاالالاةةا

ولمةفاوايسوعفنظرتةالوراإكالئة"ت!ذالمحهؤا1،و،وصحوهيئأ

أ4،1تكفظنت؟،بكايزلمماذااصأة!ت-و!1،ةال"وعت4ْأت!لم

وضتهأيقلىفقلصلم!هقد!صأعص!ان:إسيدلهؤةإك،فىالبن!ا

.الذىر؟وفىدلتوقا!تت!)فاإمريمبوعلهاةقال،آحذهوأفا

2)2(.لوفا،-،:،6)1(ء"قق t10بص3نر
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إلىبعدأصصدلملأفىتلصبىلابضعالاقال،؟معلم"فسيرهالذى

.(1)أفى

؟أوأ)!يمامْحرضالموتؤصةحلةاتمنحاقةفىل!ي"ماهذا

.ا!صمظمق)ت"نت!،اوا)خطيلأق!لميلاءحتما!!را

بإتراتؤامالذىو"صدهجءلمألرامةكل!الذىفص!ىيإن-ا

"ثاناٍل،واوحمى4نهْتةوديطاوكاقنماوإقي!يزهـاوأورليءلىمق4افي

.(2)مةأةما4إJوإلمغالذىوا)طيبدو!لاوبالمر4اببحنطا

ذلاثدا)يىتملمولم"لالسيحب!يذان13وص3دو!*؟)ن:فقولو

وه-،،ب4اءإجقيكانةالبمودىأ)ةصاءس)يفىعضوانAعةلأءنه

إىأولاأقالذىؤثو،المصلوب،سد!)دينيةئرالش!ا4ء،اقإقامالذى

4ماعرؤيعرفلمللأنه،والعود،1،!زمطملوهوليلاعو!عي

خ)ومءنغائياكان4لأْالمسبحتيرالمصلوبكونمنالحوارثون

:اثك"ألا

د!عنبذع!لهتأت!لمالمتوا،تةالثلاثةالالابميلموةفأما

إنسانكان5الدث!مركزةبحماقئالنليذ4عأْ،ناما"لانهومجهلو

.،(3)كايهودئقرعوصقيقوداحمهالة!بيينكه

حذف*!والمقدصبا!كصااعلا.كلويلا!4نلاحظهوالذى

ظصةمقصوداحذفالذواتهمالمنبهرينأفيرريناالتلاميذوكألألي"افالأ

16-20:11يصحنا(1)

.،بيوزنفم!وقيل،وعير.ال!نصق4يمكالسإ2اسامجيماهو()ألمنا(2)

.(نأأفى)*حاو(أن)منوئث!ملاو،نطلاصرو

\:3يوحنما(3)
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الأفاجيلَكالةأليف0أنءلىيدلوهذأأ""واهقة،ا)ثلاثةلج"ان؟ا*فى

خصاميا.

يىهمهحنوطومعنالةبرالىوا)تصوةالمجد)مةهـريمذهـجت-2

.ا،قبور

هذاان؟أيامبثلاثةالدفقبعدموبامد:!ي)ايد!هل:ول4"و

د!با)تحللفى،بدأوتتفنعادةالموقى"ثثلان8ولامة.ولمنهرء*قول

)لعازر(عثةءلىقهانسما،مداهذاتصرفوالسرةيموإن،ايام!ثثلا

وتهبوقد"ىلعدالهَكعجزةالموتمقاءه،إحبم!ملاارادحهبخالمت

ةالتالجراو*ةرايمموعقال"رءإيهوصحوقدثر5)االىوجاه"

.(1)8أيامبعهأرلالأن*قْأقدثاسيدأ،يتأختءرثالا

فالل،الجسدلتحنيطكان؟ةبرإلىمريمذهابأنؤ،،صنالو-3

"رامكيلوسبعينتقديرأقلءلىنرن،سدكلعلىتقدرأنولالمعة.هق

بدأيشللدس!جلاءقأنفضلا؟يموصنيقودبها"نطهمنأيإلْههط.ةخممع

.ةعفابأمفطاوعان

يدلهوهـ4الذىال!ظيمخالجربرفقالا!ذعلقدركاؤرصء!وإذا"

.،إقبرأابإءنالجرلنايدحرج!!بيمانهن؟ةثقانوعق،كأ؟"ق

عنتبحثانها،متعفنةبمحةعنبلجىثلاشكغيرمنإنها-،

تقولىانها،روحءنتبحث"محنلمأكاكا،تي!،اغدصالصىضبوع

لىفقلحملتهقد؟نتانَياسيد5:اوتافىصورةفىالمتخفىلشوع

،أخذ.فاواوضعتهأين

.تأخدْ.أنأجليمن؟دة!نوهأينوليس؟وضعوهاشد

3811،93ان"وي(1)

http://www.al-maktabeh.com



-25)-

للنسوةوقفار"لإناذاالجصديدنولم!قبرد-لمقودأ-5

.،!اهوليصالأموات؟ينى+11ثطلبنلماذالهقكالا،

فى!وحىيكالمبلاإذ،العفل!نطقالنسوةأنيخاطالر"لمينان

ميت.الوقتْمسه

حد.و-هوقك!اكصيىفإذعرن،ظمإنه".ةللنسر،لا-6

ا)ثالمحهاليوموفىويصلبالإنانابنثمسلمأنفيةخىإنهاطأيلفى

/العبارةهذهبطلانعلىسابقضلفىأدليلاأقالقد:ونةولط

.2منالا6كانلولانه،بطلانهاليلدمخعلهنماخىذكوح،وهـإيخلا!ا

،عةمدةتقررءبارةلأكا،تهاورفيقاصيملتذعرتهاا!ليلفىقبل

الامق؟آمععيحاةرلطعدمعلىليلدو!ذا.؟ظردةءقىبالمؤءنص"ةف:!و

\يضأ؟االتلاميذأنسيهـاكافهلولمنذءصرنسبهاةوالنسريم!رت3لماوإذ،قبل

لوقا:ةولإلىأنطر،قيلمقالمقو!هذهءقاص!سيلمالنلاميذإن،

وأخبرنإاتيمننه"رو،-*مه!فىا)توةأى-فتذكرق،

ولم.رالطلهمكالهذةترا.ىكلءاق.ء4كاابهذ":اقينوجميعءشرالأ"د

.،فا.صده

*المعتوهكلمكانهالمأيهورالكلمبعبارةالةسوةاءتبرواعلامإنهم

لموالذا،أالذيان)نه!م"بقلولايعقلبمالايتجالذىاكةول

"فيثأيتذكرواأناطالمحامئاذ،.اتذكرحماولاةحمماهلاة؟يمدةوهن

"أ!وازثون-ومبمزةوا-أنأيفأآلمحال!و،قيلمنبميسمعوالم

ممطتعة.العبارةهذهكونومع،إهدقوهنلموالذا،الزورتول

عرهمه*الحثةأقاك!ثناال!سب!،ذفىحكق،لمعليعة،ئهءةأ،دتضد
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أدةهـوذيثعلىالدليل،ر"آزبرفىووصءتونقلتيةينا"ءبرمق

ال!ين.ذلكفىتهـإث+اع9سر"بر

ىر"ألاومريمالمجدليةءريماى-ذاهـتاناهموؤ؟5:متىقال

وتشاوروااشيوخامعا،خصراالحراسمنقومإذا-يينالحوارألى

وهسةوهليلااتواهتلاصيئإدْوولوائاينقائيرة3ةص4ا)حس!روأءطوا

مبماءثينويهدمةفط!تسنةتنالوالىءخمدلكذحمعوإذا،ماتْن!نو

ا!هإلىإيهوداءةدولالةا!ذاعؤشءلومكاو"حلوا4اقصااةأخذو

.(1)،مأليو

ذلك،كانوءىَ،سر"ثماالذىوهـق5سرهمةأماص!ف-7

هذهءلهلي4إالإ"إأحناذاإنهقت؟سض)41الجضهـتوءامنهالقمدوما

،قيقةالىنادت!او.ت،،قد"كاون4الفهذهألفازهـإنةل!"ألا

.،م!هل4+ثلكانووه"ليوماذضدهوما":طمالىهّعا+ةول

الشاليذيئأنحظنا!لإذاادلموهـاتهذهعلىمخصل)نلم!لاومن

ودذن!ا*لجثةاتكفينفىرَكاتثإاللذانهما-؟وصودنيةويوسص-

عانلذىوا،401ِ.)امنلذىاسفيولكفىالغاليذمخاصةءإح+4ءلمطتبر!

بنحتيقبىمأنهـقدورهفىوالإلذى،ذو!ْاذيموديان،عو،"داخكنيأ

التلييذان،يفقنْا؟بداَةليى،ةبر!5نو!تل،بلفىؤيمحةصة

منا"لأ"يرا)ثالةةىذللبفع!أنهماوثكر!ع،)!برمقالجثةفلعلي

الأحدنجرل:ةجاءت4)لمجدلهأنالإفييلوولمنيستدل،كاالأ"ليك

إلةبر،داخلني)"رلتِ،ظوانها،ليأرظضتوحأتهد!وؤ9ةير2)تزودس

ضلا2االذانام!هنأذ!ئ!،.فلاني،"ولاحكندورلإ%رارإصا1ءندواحد

51حلى28:91ص(9)*
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الرواياتوأن؟س!ال،نم؟نعرأنل:ةمريموأدركا!ماالغبركلء4،بئ

ا)ةبر.ءندمريمته)رءقتصينفىضخبطة

نأليأإهـوظوتركةاةبرا!!الجثةخرا)؟عثعليالس:بأما-8

فس!مهوااؤ"اثم5ا!لبتومينةلمداءقثنشنب:اعاالذينذألتلاء

يعلمونهلانهملأ،يظأ!ازوصد،،!يحااو+ا"يهود))أنإثأثالحبرلاا

يئلذازدذآالاالاحدعثرحيا4َورفتهبنيبلمأحدحقلملهل،.بنباته

يومأ،ناصخصين2أءينعناواخحةاوهـرهص.ما)جودليلةءحهوا13ْ

اخموأ"حزنمقأصابهمؤتد،إء4الإ!ةصدؤواالذين"تلاء.ذافَإأما

-يموسدنيقووسفيو-يناميذأكل!؟ر!ط"بالسبا5إكذؤ،عفيوعالا

لشماست!م،ود!ماَ،دو!ء)اؤى.4ن!آتالأموأتمنء(قبأنهاو!يشيأن

وزال،او"رةالقيامفيبرسمطواءندماينالذفىاالحزللتلاميذ4تعزو

إ"هـاْكأيبنسسونوزأ"و،3لأحزانوامو!لاامقيساور!نا!َامءنهم

،!:4)اعنووهةأمظيحااحرأو"رجن40م!رؤ؟حتاهـخامنشلالصاا؟لأ

.*وصةلهيةودو،ودوصفاللمميذانإْخا

مداولةؤحرةثْا3بأجسادهـ2ضر"قيعنتىو،اةيامإن-9

.ءفظأتمقء،يهااناماءلى5رء!لاذلكةى

فإذا...ا)توحواسل!،ءظيمبصوتبوحؤمرخ.،:ىقال

الض.أ مقوحر%را)نىاقدينالقدبينا"صادمنبهثيرماقو"تحتمةور،-

،(1)ينةلكثيرْاور!ظس!تو"لمقدينة"لمديادخلور+مته،ا*قيبعد:رررو(ة:..

إله!لهيح.ءنالفكارة،ْدهتشجَانءْزاةتيفلا

or-27:50ءى)؟نم*
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ش!لهية-يهرةإنلاكاءوسةيمةودويوسفإن:ئل،!ولقد-01

والافكامف،ودؤته25يرَإتب!ء!1،المصلوبهـويكنئمفلو"جدأءيسوع

؟غيرهمقشخص4اينيولمهذاكا،4يصةماأنيعقل

!ح4وجمصووة*"ركانكاونالمإنه!ا:ذلل!ءنا؟وابفىونقولط

عر\ولكاقهـؤءيخن4إناإ3فقد،تليلاإلابهيتمطالملاكما،المهرفة

ضر؟كان،ةتمود!وص،دا)يم،رؤساهمعارضة!ءخوةثما؟سبب

تأ؟كاففلا،أ)شرءىلأعلىاالةصاهمجل!أادنهدرينأاْعصاءمق

:ادوه!ري!صىيليسوعنهإىله!"ظالر

يومهفوأ":3ان،وثنظرأ2إبااليلةواحدةصإلالههمجتمعلموالذا

هذءفىالاشليذين3إجيل1ْ؟افىاسعهعاذكريردلموالذامثلهأيضأ

اء*تاكلقدالمحلوبوان،لا"،مقشضيتهيتضة!أنفحال.سبةا،خا

الذىمجش!،اتعذببواالفرتيقبلةومنالمطبمنقاساهمماشديدتير

يهرفه.يمدلمث*رفهكان

شاهد.منالايدركهولا،اديح4:فدءلميهأ)قىأنهءنففيلاهذا

ومق،ن!االيلةفىْينغاءكاناوعا،المصلوبعلوالة:ضالهجومليلة

"ثته؟سرقتالذىلموبالمصهومقيدركأن3،.نناءنا

ع!والذىافىا!هوثوطىالاسضريهوذاأناو!ءزانهم:نةواط

وأاسم:ىببلزمةاةلملاالملينمخعأءt،ليد.خرهـا"!تىالحقرةفى

4ْأإلىؤ"جناوها،وةقطالثعيهانه:نةوللكنا،صلبمقخضى

الذىنون؟فاهوالشريرومجازاة،4فبالئرصر!عليفياهالايهوذا

ببىمقأولىوهذا،يقالمدفديهالئربرإن،يؤمنونبهبو:ولونلهة

باِوراثة.4بِنبو2دمنيوالخطبفالشرعطفدبةالمسيحءلهسىالددتق
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1I-الىذهبَأ"لحهمقالذىالسبب)تعرف4المجدلىإكنعود

!،جدأالعنمامالح!د،ت"4ءلىقدركا؟تصطمإدرأع،*اخ،أ)ةبر

)بىردلكخيدنْايستطيعلامبصظوهو!ىالطالىدنأنكذلكتدركو

ظرطيشىأناصتطاع،طذلمثاص"طاعلولههآكا،الهبرمز،ايضرج

اطم!دو)يىلروحاظلبأن12هدةكانإذاإلااللهم،"ق!مطه4فاز31و

!ليه،إطو"طاولاكل،اطبررخءىلاآيممىتدذلل!لانوإردءيرهذاو

!أؤبمايسوعكانؤةد،الميتلاا-ئئمسوعتطلباقىيقة!لكانها

ةف!اؤاالأضضنمنبوارها!ئإلةبرمنولا.ط!لامقالميس!ربعن

لهفبهفىالمت!فىي!سوعأماملوبأأ!جوبقفهىةكا.اقىبرافارجءلميها

!تفظتين؟:طليمنتكا!نذالماأةاص!بوعلها!قال،،فىاشس!بلا

.،آخذ.ناوأوصحتهأينلمطؤقلحملتهت!نا،لهؤةالت،الهستافطنهْأ

،معةولس!غا!ذان،كل؟ب!ةقالذىن!ولمد؟اريم5هذ"أبالذىاذفق

ةبلىة!وات؟ثرفىتصرة؟اافالنغيمةاته!وزيسصعم!مناجابماوديعاانه

كه5الكلمةهذهنتفكا!تاءريم41وملاطفىمداء:4فىثناديها،نجا-4

نى%رياتوقا"ك،لتفتت)8لهاهت!يق،وا؟عشمافبهثفرف!لا4كا

طليتلقد،بهامأرلتهـنا5مطلبهاىلىءبنتهناو،تاء*ميرهمستةأذىا

اليه،متلهفةفتقدمت،الأصا.إيقى!لأودكاولالأءوات!اشلاافى

مقالواضحوالمعنى(ابىالىبيدأصعدلمنىفي"لمدمسينىلاالاا،لل!نهو

باركا،وركلاإلمطروحهتمعدءوتالذىفإن،بعد؟صلمأةالبارةهذه

الى؟مديصعدلممادامالاهـواتبينمقيقملمإنه:!تبارةi!ذهإن

.ثةومحتىبعد!تلمإنه،4!إو4:ر

ر-اببح(9)"
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نى؟تهم!ب)اثبهفى!ضفىى!اذا:يةالانقي-21

وردنجا.اقهأنيعلنأنإلاأرادوماهات،!ت!حلملأله:!ول

الأولىتهم"يرالهاد؟الحقيةىيفبههفىكانةلمو،غورهمفى.دألي!ءلهيد

نه9ماتقدإذاكانا؟سشافىثهفىلظصور.هـيررلاإنهثمءطاردتهفى

ثمالية)1(تموت)نا،وتش!ءت!تىجساد91ألهاايمودىادينفى

لهخي؟فعلام

الحقيقى.%حههفىكامودينما،رأنيرىلاولذلمث،*تلمهوإذن

ثم

A
w

إ

ب+كا!،ط!+.لى+

آآ
!ببط
ا+ين

9:72العبراليايتالىالرصالةأ!-إ(1)
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ج"!ألقضلأيختإربهأ

تهةررذفياقي-آاروحءلىهااهديثوو4صالمفبا)-لاةأدلة

رتبلىقينا.و!تقوما005":ن!الى،ل

حكاحما،اءزيناقهوكانإيىألدّ

157،1158لما)لهساءأ

فنىولافيدو:ى،ستطلبو:لايهودا،ممبحلظ

نوا"تأأنأْنم7قدرورْلاناأون31و"يث

7:134،ت"ويأ

لأعليه-المسيعرؤحنإمطَأنبفة؟ساهلو!ف))فى.نمدبهرمماقبننألأالقد

نأمهاقيقي،كاا،قدسة)اةصوصؤ!ر"4ءوتهبقةساغير*ء-الصلام

يمسئهأن-علت!الىاللهمنبقوةابح-اقتدارفىتتثلرفعهوسيلة

دثم8!و4دثوبب!و،زته:صعن-بلاصذأودايو-يهظرنا،ءيت

يدركو،هتْملصبخييرءلى-!مالىاللهذنلإ-اقتدارهفىأ؟ضاَتتشلكا

سماعةإيهمءنرذحهاو3ردأانهم،ى،-لاميذهبهد2إثوالتغيبر،ههمذا

ول-عاالممشاء/طفاوا،صرءىألارضعل3وعا4"و،ءإيهثماالى

1تءرزواولجمينالمها4"ومقايوصإنم"ى-بعدممهفقرفهها
س!لملاالأئابميلفى"ا"ركذالوصيلتيننيب"اهو*حب!ملا*ءءلميهالمفوض

غنىو!و،والمععبباتوالأسب!بالوسائللقظهن!جسواقه،رفعهالى

بىس!1قولكنها.،أصهعليتنهالبوالله،ؤالمحاللأسباب1يقألهع!لهفئ

والمسببالهَه.ألاشابفىدو"ول1بهااقهنظمالقو-ننها!!عادة

ا؟نمعيلئفر!ةامرصلبقتل4!ساةةدونالمع!معرععلىيدل!وكا
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لحمذاجمط-انشهية"لمبدثةطبعد-لتلا!ذهنضطأرىكونهمق

!تل.عوللممقيأكلكاوءسلاو"مكا"بزأم!ثمكلْاه!أو،وعظم

.ذكءنسلامظعللهمكدليلوفناءوموت

ءلة،أولوسيلةر3ذدونالسلامءلميهرةمهأثبصَةقدالإسلاماها

ظ"*خلوه8وما5:تهالىقال،سببوْاب!لمةهءلملءيراقهفعل!نوذ!

،!ظبأءى!؟ءرؤحة"ثس.،(1)؟اكبءزينأاتهوكانإليهاللهرؤمهبل

دالوار40ظ)إالمعجزات4"ؤ"لمقه!بأعنمامولا،أبيخرءقفاقهمن

والأنابل.آنالة:لافىاه-لكذ

لمه:حانهللهاأنعلىتدلعثيرق%صنصجيلنملأافىوردترقد،هذا

:ا)نصوص!ذ.مق،ءممرماازز*ـه,ليإرفهه

،!ه-.-عالمسأىتفاء4-لارالأإمءتوح!،:15لو،ل-ا

.،أورشايم)2(الىلينكاإقه!"و

إلمه-ألتهرْ"ةب-توجهالأرضءلىنهايةوقتؤربلماأى

هـنه.خيرأنأزلاا!تهقدر.الذىالمنمان

*،،جحالمه)خمايةءنهةءوجْاؤولمنالةولهذا)ن:يلدآير!ةولولا

:قول،لأنا

فى6نماصإطأءطا!ينألذالمبح"لملامهذخوا"!مقش؟)لوقاإلط(1)

الفعل.اوالةولكا

لحفاوقت4لقصتاريخعفةر!بء18لومقالةولذلكان)ب(

أدةإفييلهمفتتحفىايزموقد،حدوثهاد!بثياوقامجةابةقام،لبح

مستمدأ،،والتحةيق"تدقيقاي"وتمءيسىالله4Xتاريخصةيحكتب

بخدمته.ةوءوقكانواالذينتلاميذهخواصمقالمطومات

9:51)2(لوةا15802،الم57/يناه(1)"
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لاربفاعه+الأيامتمتصينو،:،للوظأنبالملاحظةابىيرومن"

الحادثةقصرةقد،ارتفاعهثموصلبهلقتلهالأيامتمتشا"و:قيلولم

"لمب.أوموت4بةسان"دعاف"رالاعلى

فىالحيةكلويىرفعوكا،-السلامءلميه-ا،سهجقولوءنها-2

.(1)،الإنسانابنع!ـهأنتلهبغئهكذااللإية

عصاوصارت؟!هاو!صفتلاثتكا"يا!لطالحيةهوصىرفعوكاأى

الإنسمالةأابنبهونه!ذا.لإمجازهاالمنهمكريئاعينامامكافتكا

إيخرأحيماأمقلرفعهالمنكريندرزمنهـفسلايرفعأنينبغى-ءيمى-

.دوتولاب!لص

المصامويعىرةحيبالقياصرفعه4ل!كايصح!بامنتصوير!!ذا

حيا.رتإمكانتس!وعبللأفهام!يبيه؟هذا41وقو،نتكاكاثععود

قءبفعتارإناوأْ،-اللامءيى-السهحول8ا!ءو-3

.(2)،!فابإلىأبمذبض"اْل!!ء

بعدففاطاروليسارصفاع%بصكاريمرفمهبأن!ناهى"ويالقولالأة

المعلى،فىالمكانأقهرفعهفىحيثوروطجسدىت!ريمهوقى!ير،واهاقى

تنجذباليهإتبعهوبهآمنمنأنإلىيشمير،ابجعالمط1،ذب،:وقود

هذاالىيشروربما،ال!ليةاالمكانةفىى"ورتكاريمفىبه،بالهماق

فوقءانبعوكالديئوبءل،..عيىأبجماعة!رفىتعالىقولا،التكريم

.(3)"القيات؟ومالىكفروا!الذين

3:41يرحنا(1)

50/نا!ر!لآ.(3)12:23انَعرو(2)
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،ثهىو"تكا):وامفىانا:يهوعلهمل،و،:ان،وتل،و-4

نفصه؟ث!تلألعله:إجودافقال،تأبواأنغ؟ْاتقدرونلا!ْأأمنى

.(1)،!وقفقأناأماأسفلمنتمأ:لهمأساةقا

لنأنهمإ"جود+تتحدىخالم!بأناقولاا!ذءنالظاهـر:،ةول

به؟9رت!اق!!أنلحنما44*ؤرإلطةفيير،ؤوةمقااْو-ومحاتتالوه

لهمةأفط،أسفل!الأرضفىالوقتذاتفىوممIؤوقإلى:نحفمو

.ذكءلابقدروأنهـ"لااتهـكلات؟*و!احينليهإتوصلمقدرة

)ةتد،اتاهطإيهمةرةحو4لأْضرءسهءيرءنرذحه،عدهـناثشأومن

ءصرين"رآ!ص!ماب!كلينها!كلمهذالهمقررر-آهـوقفوفى-5

يسوعةلهماطفقا*:لمجم!وهخدامهمادكهنةأرسللماوذاث،قتلهعل

ستطلبربمق")رهإقالذ؟ءألىأمصىثم،بيمهيرأزمايامحمبم،أ

.قأتوا،12(أرْأْنمتقدوونلا!ْأ؟أعونوحة،فقتخدوولا

اليهود؟،خ:نهA؟3يعلىشبئلكالتلاميذرلمغأنالمممبحةفىلم-6

وكاقىص"طليو،بعدقبلازماْ"محأفاأولادىيا":!ولؤبذي!

قا!مح9له6ةةالتأيوالاأنأ،تمتقدرونلاأةاأذهبثه:لليهودقلت

ا!ق.اتقدرلاأذهبحيثيسوعأطب؟تذهبأينإلىس!يد!يبطرس

.(3قنبعظأن.

مكانأىفىيموقحي!أ،سيحيذجأقيسظع!رصاْلةمالمطمن

مهالم-حديثهبَقع-ا!لانخبئا6أنلابقدرأهاقولا،الةطير9لىولو

إليه،الرصولءلىإطرسيقدرلاْمكانالىرفعهالىإلايصيرفليس

23-8:21يرعنا(1)

(r*،7"ان"وب(2) art- err)ة،2يوحنما+-
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وائدننأ!وتد!بهاإلىألزمنىإ)ترأصىإيشعرلاأ!دْ()قولهإنثم

يثهحد)يلةفىرعطا)حاجل"لرفحإلىإشيرةل،زعواأ!امكاثلاثةإل!

.2!ءات

اللهلنبىيبوءةنجدأسقارهبىضالقدتجد!5)امنلعتاطراذا-7

هذهتشير،المؤاميرأحدفىاللّه%لىيشدها-1)-لاها4،ء-ددا،

17نبرتزى،فزعوالأروععْد!منآمنالهسإلماا!صبخع!هلرالىا!توءة
فءت4لأْؤههأر،أفيجهيآملق-خ*-إاأى-4ْ!!5:ةر؟!)أ*ذه

أرهـو،ههأثالْاتامولعنأط،امجدهو*ذهْأقأصإفى5ء4!ْأ...اصئ

.(1)،-لاصى

فىولوقامتىإفييليا!اإأثار،ددا،اللهنهوءةْيمقزةرةهـذه

"وءةوهم!ْ-ةاَبمآهاابذكر-ليسوع؟إصبا!قي!جر4ؤور!ملةءسأ

،همجدأ،نةذهْا،هه!رأ،4فيأ:له"وصل،وأ)نجاذلرؤعابر:اراتيةثر

خلاصى.يهأر،شرابلاوطعامءيرءقاءاألأطرل!4أضهكل

ذهنقا!وغجدهنماإو،نهبهـ!)و،وقتلهص)جهمع"لمةتإئإ-ث!ادث!مت؟

.مممساسإلاارلأثرا!نق0برؤ*4جون

الادلة:كهقيفادما

ينْاصتفيدأنهامحدالمذكورةالأدلةفىا،تأول

مجدونه.لأ51لةتلهلبطليونهاييهودن(ابإ"يملْ!اراني:الاول

مكانه.فى4إلهيفلوا!نيقدرونولا

،6-91:11عىمور)1(إ-را
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.فكار!6وبفهوتشرتمجيدهذد6ءوؤ،ينالوهدونأنرفعه:نىالثا

ههئةأهامعليهضو+ة،أمعا)ترقيقمحفريئالأصم!ينأكدوؤد

مجلسرئيصئلالساسصع4)ألمحىاكةهذهمخفربناؤكيا،اليهو!ى"قضاء

.قيق!تللثلالماالمت!3والمجب،القفا.

:4*!روابخبنجاةتشهدإلهتحةبقاثقوثا

أنهإمسوع-،أنها،زءوم-،تهمامعبق)خصةنج4القضاءالموكا4"!القدتد

بوعصوتبكرات"ى)يستصوتهبراتلإنربما،يسرحخكير

ئا!ط،اؤىتس!يلعو-يبانحتصةالفوةئصخصاوأن،!مآلمعمودة

بها.أ-مسواأ"رىهـ؟رراتهناككات*اور،؟هامم

ذلك:ةى"لميلالازا44عر1ما!رضفىنهها؟ا

أمامه،لمةالماالشخمية،قيقةةىألكاثنةارسريشكعتىةى-ا

ادقيأنتمللناتقولأنأبى؟اللهأ!ستصإفك5:بةولهمس،*إا!يسئمال

أةول!وايفيا،ذكأبت،نوع!-زعوهكه-ذغال؟ى!ااقهاين

عليوأف!ةو!لان!ءءنجالاالإنسانابنزر!روتالآنمقلم

.(1)،السح!هصحاب

انتأ:لهو!ادأيضاادكم*4رفيسؤسأله،:صقسوفى-2

نبصرونوسوفهو،فاأ:يسوعا،زءوم-فقال؟ابنألمبارك،،سبح

،(2)"ال،لمأءب!سةىتنا%؟القو!يمينءق)سما"الإنسانابخ!

دؤساء1)ثحب4مشيضا،تعتالنهاركانط،و":لوقاوفى-3

14:61،26ةسعى(2)46"26:63ءى(1)

http://www.al-maktabeh.com



-137-

ل4!المع!خانتإنكت5:فاينقا2؟.ءالىiوأصعدووالكتبةالدطهنة

قيببموقىلاسألتات؟،زونتصفلات!قإن:لهم؟ةقال!5لنا

اقه،قوة!كنءتجالساَالإنانابنجونالاَنمنذ،ننى-طلمةولا

.(1)،هـوأناإنيتقولونأْنتم:لهنمؤتالااللهابنألهأش!:ابيحذقال

ا)تحةيق:منيفهمأننك!ميما

ذلدبىإنصوقد،الةضا.4!5أماملءةمن4قى"ةةىالشك-ا

بق.ا)ساالفصلنيى

الءقدؤابالجرِزىيزدلم-لميث،يسوع4بأْاك3إ؟كار-3

أدقبقالساالفصلى8مروقد،هـو!َ،قاتتْأ:قوله!ءظ!وءق

سؤال!عللهةإبهذها)مبارةكاشهشطحب؟تهةاراإة!أخبتلا4؟لإجاأهذه

لى.الوا

شبصرونالانكلء،:للعصكةملا!ملاقومفىوءرةسءقىيتفق-3

.،ادحماءسحابعلىياوآ،ا)ةوةيمينءقجايساالإنساناين

يدلهالمحماءصحابعلىالإنصانابنضونالانمق"لهةو:لو!ْه0

ءنانإلىرخقد،إدإكةوتتأى،الآنالإنمعانابنأنءل4"اعر

وإنما،الانالأرضوجهعليالإ)ضمانابنليس:!ول4فصكاأْ،ال!صنماه

ثسألونه-ين3ة،الانمقإليهاو"أتأنأْئتملا"قدرونمكانفى.هو

تك،لحنماشهفى4مكاءلى؟مراحةيدلهم؟لاأميسوعكونهص

،؟الإجابةهـذ.ني!بوشزصتهمخقيقءق4.9صؤبينالصلة4،ومماوإلا

نءالسؤالإلى؟ابءحأنت!ل:ق5السؤالوبم!ةمجولأن!يدإته

07-22:66لوقا(11
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عليمحمالمعيهمح4شبلأنق!ا4"واو!ةيلمول!لمني؟الاَنالمسيعأبن

أن!لةاكلافىاجردةي،،وامخةولوظفىأ،كأ3بةا"ا،4نروالذا،أ،تهم

هوثم،وقدرتهاللهضوةرفسحؤررعيسروأن،يسوحس؟إالشه!يه

أروعفىا،اء!ية4ءلى!مدلالهثقإتاهيقهمد!تءدمهـنب!شى

ولاتجبوننىلاس!لتن)ونوؤ.دصتلاقلتات،.لوكاناظ؟1،1

.،اللهثو-يمينءقلعصا،االإْشمانابن4حوىن!اذ"ـه،ننىتطاةو

؟هذاةولهلِمدةونلام!نأو!*تقد،تقولهأنأ،تهميريدالذىفا

قشجعواإنبزنهمإ"را"!،ؤ!يهتكونسألهإقالذىالؤالوما

وفى،صرا"طلاق%إلىونصيصطرالصادقةالصحير44؟؟*جاباأ؟وأطو

العالمالرأىأهامصغار!عنزصلملا،3لأماونحيبةالمو"ز!عارذك

.؟،"يهودى

ببمايانالتصقيقزب"تمر-لاصتيالهمه-4كاذلكءقالنظريصرفنةإ

فىش)واتسما.نهفىأعليلؤيم،،الاَنالمنن!يحمكانعلىالدلالةفىاطق4"و

الان:،منذيقولفىالأرضالأسفلفى8أمام!وق،الأعالىفىAإبالأرض

"،اتهةوةان4ءنام)ا"الاا-انابنسكن

هنكاالقولفىأحم،اللهؤوةعينءق...بكونالاَنمنذ،فقوله

الةوىكتفىاة:معنا.ن؟8يو!أ*ينعننه،مهخبعرو3يئرخَالاةول

.الاناطكيمزرنر49

ةول(لمعاصرينمنرأتره،احماقه"وةيمينعننهإ5:جميهاقولهمض

أينفن،اجلالأاا!جتنطقلمالعبارةوهـذ.8ه!لأن!3عنإة"

1(ا"و)بما؟

(لمرفوع9لهميىيرىوكأ*،!حةصرمجةةولةلوظفى،لإجابة
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مجازاةْتنظريكبريةا-*ا91:85المزمورأ-بركايراهوابح

.،الأشرار

:ومطَنالرش!لزمانان%ويب!ين

زدرونوادىعبرالى-لإءيمذهمعثصوعو%رج،:ان"وتفىجاء

،ا،وصعيعرفمسالهجوذاوكانتالأءلهي!هوهـوخله*؟-ءإنكان"ج!

وخداعاالجند!وذأذ"1ة،"لاءلميذ.مععثيرا*فاكأ"خصغرسوعلأن

يغومصابمشاءلهاكإلىو،ا5يمبينوالةضال!ثنة.ا"ؤرءخدمق

3تص،جونكل!!آوكال!ءلميه،يأقىما!كاىطلموهـ!!سرحج!!وصلاح

مسالهيهوذاوكانهـو،افا:ثسرعلهم،ل،اخاصرىايسوعبوها"ا

الْارف!ءلاو4وتةالوراهالىأو*"ر!وأناأفىقالةلما3*5واقفا

قد\:ضحثممىأ"اب.،ا)ناعرىيسوعاالوفة،قطنبون5نهيص!أفسأالنم

يمتىم-يذهـ+ونكلؤلاءؤدءواقىو:)ط"كنتمؤإن،هوفاأفىإلماةلمجه

عبدوفرب،يصتلشفمعهن13لهطرسصانإنثم-بلإءيذهبهم

ؤةال.،ملخص5العبدم"انtcو،اليفكرأذ!ظح،الاك!نةفيصر

الآبةأعطاتالذى؟-،كأس،النمدفى"مفذابمءل:لإمارسبسوع

بسوجعلىةبضراا)يهودو-سطامثدوالقاالجدانثم،أثري!ااْلا

.،الكانةرهيسإلىبهومضوانةوهأو؟

!فئزأ!ت!أبجبهح!لنقُّلىث!لم!ايَخَ!ألصث!قطلفي!

31-18:1بونحا(11
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عهلمبه:وءدم*حالمبرخءلماالنصهذادلالة

حعءالتأملفىمارغبة5امىاحواالةارمم!.مسفىْالنصث!-هـذا

شضا4ءليالمفوضون3عليالدلالةطيهاةفى،يهءهاْودلالةألفاظه

تة!رتىااى!تالمرروإليك-السلامءيى-المسيحءيرآصر

النص:!ا

س!وعءلليقبضوايهوذاخاقالْدوا،الجند0،ا!دامجا.-ا

تءةيهايسألهمأنخذةرصة"ىاكأكلوو،واتوقةليه!وصلوافلما،المصيح

.،؟ليون"طمن*.

عقضهصفى!حالمبأن)ذ5ان"وثةصلمقيبدوالذى-2

غيربمدبدةصثةثقإدالهملأؤ4وذال!،ثفهخرواْألأكماطهاجمين

لهم.ةد*هم.

او،اكماا!ةودانالأ.ا"ثلرواياتيين؟فيهفافىفلاالذى؟

-يهودءيرلكاوكأمربما-يف"لهب4مسهـؤ4ا،بحث!ضىبرنون

:نةولوهفا

؟ةف!ء،ا4ءقإمرة،تح!ونالالاوهولهراك..إلاءنهمثخأقىف!ك

له."جمهرةدليللهيمار!ةإْإ"ثللأْاءلىالذبمثلتمستوبمبلفتةقهذ.

ولهفولكافى،إعليهيدالمأدقمهالممجيمْهمقيهوذاقصدكان-3

اع!تنفلهفالشكالذىموااولهووهذا،اجلهمن!اهيفكللماولمصامتا

ودليل،حقيقتهفىوارتتمابراشضهفىصعكاواصث،أءدالْهعضل

جدقوةلانملم!!؟ناعرىثصوعهـوبأنهع!يهميكرركان4ْأ!ذ

طالبيه،منولعكنهأ!ابهءنمجصللم"ةتحتهفى!ثأنعملاغة
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ث"و!*م2علي3أفيليعحلو،اوالمشاعلْصو.،ؤمليا"كوداوء*الماطنودمق

،4"لواؤ"ووفاطبم،يديمأولمتنإوفى.-بضبيمفىوصارابح

.وأبذهءإيهالضضءنوبوقفوا،مكانهمانهمْص،*وواج

هو،!ْأ8:ث-وعالمظل،!مصوعظلمب"؟ةو!مبوهأطلما-4

لءوسقكاواالوراءإلىر"حواإررءلميموليرمبضوالمولىجخهم

.الأرض

إيحوالمصاالمشاعلأنوهو،اليه:ا.الانهءمبأصأهـناك-5

وءلميه،ظفأتوابيحوالمصا)،شاعلصكلطتا!رضءلى"ةلهوألما

أتباعه4عليإالقبضثململئلاليلفىأبو.3ة،مظلمهاالمكانتمير

!تنة.بذ!ة!حدثوتلاميذه

مناورةفىق!عجبا،حيراكد!ذافىا)قأهلموطق!!14الةهذه

وعدماالمصيحرفحعليأكصدلالاوجهاوإليكالأطرافمحهوكةيخر

"ابه.

:حث-،ارةحعلياةصادلالة4،و

،-السالفا""ويصمناستتر،ت"ىاجلفى"تأهلإن-1

تندما،لفاظهومراميهأحولمهانمنيدور؟التفكرةالىدءولذعرا

له!صروئه!وله؟مهماجاثم،بطلبونمنإيهود،يىمهىقولهالةارىيرى

نءأعبنهمأسكتعالى!اأنيدرك،بسوعظلب،أبىنيمأمام

أرادوا)ذاعنه!أعدائهاْعينيم!بأنا"تد4!اقلأن،"مرفتة

ءإبه.،*وبة:ضوننطابك"لهجوابلو.كان!ذولولا،إيذاءه

*اطالفى
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يسكاكالىإنه!إئ!يءةف!!مءتأيىكمأهسلاهتاثهاكانو)ذا

ةنميهوذاعلي"بمابااقأالهوأنظعة،ايفىااذ:ميمعوفةءنمم!أ

صامتا.ووؤفاإشحمخوثى.بفهل-ثقم

"حاتر!فب!س9اما:أنهط!وغاءفىءاكشهففىتل11تلمحظاهرةهةاك

مشاءل،!مواةصافاءأ؟رضءلىصرءىوص*وطالما!!ائلالحشطهذا

منةأحدوواربىعيماكلءظ!واأنممالجوأبكاءصنل2ؤ؟م!يبومصا

ألواحددر!11بفلاإذ،م!ةوليخراباطرهـذأإدة؟إمحررهْاحين

أءزلهـوو"دلواادإفىراهـبيرفعتو،نرءياولاقكأ"-كاةنزالكا!هذه.

لا.افيبح؟ااباطو؟آاسلاحشاع"4عثرة"سلاحمن"

إلامشاعاكموا؟طفاءءرءىالأرضءلم2:طسةكانماإذن-3

ومو،اللحظةهـذهفىؤ:فيذه-ال!زيزالةوىوهـو-اقهأرادهعى9،-

اد-صديقا،عرامتهءلإلىهم!رو،بهومكر!كيدمممنعيسنجاة

ى!لم!اربأنت!هفثلم9،:اسلاما4ءلهداودصتاليفى.ط

ى"وتتك،"مقضربةوتدْولا،شرلابلاقيدٌكخ!مسءالحليجعلت

)ئلايحملوْبىليىالأءلى،طرقككلفىمجفظوك!دبكءملاخته

نىءويدءرفأسى،لأنهادفجهأنييه،ىتعاق1ْ4و..!جرمججرتصدم

.1،)"..وامجدههذ"ْأالصثقفىأنممعه،لهفأست!يبكل

ةأاأيةنهِيهوذاءل8ةتأبصار!وو3وطسةص!واو/لما-4

ثبتقدمادامإذ،4؟حتمةر!يىإلىوصأهره5وأوث!به1وع!مأؤ*ءيسى

ءبى4:أيذقنواةموأ"كو.جم!وصررتةءبصي4ربمفها:تجهوأ"أكم

!س؟إلاضهيموراولايهوظربعورة.ئ!هوأإن!لذ!طبد*.\

؟ة"ليعىصهحا!يدصوهخ،)وصءنط!جضولا"ملامحه.،!ى.!حلي"

10-9:9؟ا)1(المبزمور
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8!م4::ودعق،:ز*الىونهبصا!افىقؤوأساقق!خ،هفاومن،أيحح

لإفييل.اأْبخأ؟"طىتولإصخرا1ذ!و"وابحإلمشهوا

لملما3ؤ،الصلب4دبمطب4ء.ئصرانهاذا!يموءظلاسةوهماهـ-

وأماتذهبإنهظلوا،لهما"ريايعليواولم،اط(د*زقهlكلد"هيجد؟

لمالقامخاالأعالصفىرفىذعرهجاءيتهنهادقيقة!م2ط*صولعدم،ْمسه

وؤخلبخفأصءل!حلتهالليلةتدمقام"ان"ار41يذكرفتى،هـففىجاء

ذع!كاففسس4ءةقأصبمحنهأولابدمنه)ثملؤلمالأعال!صفرأما،ْ!سه

4"!بأوهـم!داجامق4ا)فضءناخلاثيناذ"أ4ْإ:،لولكنه،اك"ه،

اللة-وأقزءنااكةما"ار-أىها""ؤاو"!لابماواثترى؟فنيعاى

نه.4ةءنؤهأءمحاو"ر"توصطهكلء،امشهتو"كهعاىا!سئتا؟أذلدبمد

اذ2يةا-منءقالأصالوصفىرت:ءلإفيما"كاهإلىوبالنظر

4طدذعةبيروهلم،لحأخمت:ذث4وزءابءوته4طتثتيفى،وا"تلا!!عا

ا-*ـهومن،أيكا!ءيلفاءقاكلتراءى؟!حه!ومحكايةأيقوا-الصلمب

اقهءيىأن؟ءدوذل!ى،ا:4ثلباصا4ءإهخ:الذىهـ"2%ذاثآن"تج!"

فىيرالشرايةحوني،اظ؟دب-قء4)ثتبم1)"لام4"ءاصىءب!فبهيفبهه.

وغد:ه4له!افىونما،،قاه،صلهوبال!)"ذوىه!*)د؟رهالذى*االلاك

اْدرعطوما"4يةلةلم5ا"أإذا""تياظالمال؟ي-برانهوالهَه،لتهو"يا

ارخكا"ر،ر"ب!يرظلاح!-آا%"و!نْاالمسيصيمونين!ف"؟عيمت

نة-افىياة،"أإزماالثرثروةةحم4ةظلالظالماْملاتنو"ريو.

أنجفلىا،!:".؟لر!،بىةسةاسلاثةاا%ْإيلأنءقال!ففهدا

حماحابيءنقىدثوادلما،إ!لِ!ئةدَطى*ع،!4وءو.ذوذا96نماثذكر!

أعا،حروإر،ر!عأحدكانعدد!أنذكروا!صلببعدينالحوار

أله1!ثح!ك8تهكاأوا!بصبع!4حيابفى!عيضبواهـلماذ،ه!االنسبة-ة
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نهةحاالمحكايمالصزبزري؟دتءنهمخفىوإن،بالمسيعاإثبهلموبالمص

لى.ؤهاو

تذير-ل:

عايخ1مةففالأرضفىاطند!و4صةر!اظءنحصلماإن
ا،مفإءله"ةطتى:"موم!مضرْالذى1بارط"الاكلن!م"كل!5

أصبابمنان3ذلمثكل،وقتظلامالوقتكونمع،أولعمءنءةطة!4

ص4إوتشاالتثبيهبمعجزةب!يرهفوفدا،!م!!منخ؟الرالنىاةيقةطرتيسير

!ح،اءبوازن،!ا"حلى)اةظ!لاأ!ذهفىا،كأادتمص،عايمصاْلا

يتصة!واأن؟ستكايعوالمأنهم"ى،العقلوطاش،إفكاكأ1ءنهمة:لبل

.أءاء22الذى

.،اكنذآلمسبحامنيهوذأ!ءووكطإ)جأفحأننود4حنماملاوهنا

ا،سجح،ءإ!لههيدلثبئاثفعلأوق4يهولما،؟اجمينَهعا!اوكاند4ؤ

ند3قد!وذاي!ونأنالجانْرءنكان!ل2"،!صمتملازماكانبل

اقىةأآْئذبته"وضقبك!تاب،الففةمنينةثلاْسيد.ةبي*4فعلته!

وثحون؟فعله!علاتكاةيىاالمحمإلىثم!َثاد!إلىوشق،4ءلإ4"شص

ثحونهولا،النباةل"أءن4"لاْفىا،شحربماءقبلقدفيدالهْه

الذينع!ئرالإْىدح"ْاجونبأنيهوذاوءدن!"وعد.فىكاذباى!ضء

إ*!ائلكافياْسباطينبراليداقبامة1صمونةادعلىبهراصىنو!جي

بأنذا!يوء!ءنرللإْت؟عدهفى"ذيايكونَأو،الإءيل،ل

ءىْاو-4بكاوْيروما،"!عماهئمحلولايكاونالأرضعليمجلؤفهما

يكرن!ى"و،.(،).امسلافىص؟وطاي!ونالارضنعلي-محرموئه

.-َ"1*18:8متىفى)1(أقرأ.،1
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اووار!قمنالاا-تمارميمقدةادء"يت!امأصحدومصيبافىصاد،

ناوسلطاقوةأءطاموعشرثنىلإاتلاميذهعادو،:تيوَللوآ،يهوذا2وءخم

انتهءلىكاوتويهرزوا3وأَرسا،ضا!رعأوثفا.الشياطين-لهليجمب

(1!،ىلمرةا1يشفوو

بألواحتىقومهبنىصب؟ولابهقلماوقتاذاكفىءبىأنءلى

رأو.ءمقيقة4،ئشعكا!اأنهملولاالموا"،4وقتءنه

ا!كل،فىا)ةاسي!لمكانإذ،!ءرعلي1مقْاثهرءيمىكاند!)

ففوكىهـنال!ئريرةلأرواحأج!"ألماوطا،انحتإقةلمجتمعاتافىيعظهمو

،4"طاو!عامةفو!هملذلكو2!،الأْإسليذعر!افىأنمضتيةبمثر

اذنؤحلام،اللاثنةفيسرامخدوظعة،أ)سواءءلما!دعاهوا.الأصاص

وهوهـونهيهفلات!صفىيشكونويف،؟ءلميه!دلالةةالرلثدذحت

ثوبهنلم4ءليبضلةبازمدو.الذىأنلولا؟ي!سوعو5ةأبهمب*ج

،أصهفىفشكاواذلمثوا3أدرا*رو،+!قونهواإذكاْةقي!حلاعلى

مق"قيقةفى!فكهمىأإكاريمالةرآنادعىبأعلهدءلىوى5يفاه!اهذو

لا-شفأء،!أقوة،منلالسيحهَهلا5أىطاماا!دع"ألكذيدبزو،قت!لوهووهفذأ

إمكالقعليكافيالي!دات5أليصكل.قلبلؤةررمز!كاصتهتفيروؤوة

يخرواقهقهومعكرومكروأ"،الحكيمالمريناللهبتدفرا،مبحفياة

(2)زير1113

!ا!ابجبهصشتآث!لمقامج!ألص!لأكظفِظ%،

54/عرانلآ(1)2،1:9)2(لوقا

+.أ)01-المسج-
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إب!)ا"جماتماوتهوهخافا!اة*)ا"

افدأءاوللفداء

منه،ذكرلىالةارىأناءمبإرءلىى:5الموضهوع،هذافىرفنا،د

:"وأطأنْع4ت!مذذدوءل،الأولاا)بابفى4يثالحدأذْزقدم

كأإمءتها!تةظريةوال!كافأرةالقداهل"أمقعهإباحي"،ات:ـهإن

ه!ملأنوذلد..)إمققط*ءوالقحرواهأفىءإيمااطف"ين1اتها!

المحكايم!ةريظْتو،ابو"وهلمي"ذ)ا!رضءلى-ئمكانتا6ْالهعملية

ماتد-ؤآدموأنأهـاهة!:4!ا"زاهيتلمآدمأنلو-ا:!زكاآ

الفالدةءقلا"لأنه.باطولإذنالمسيحذوت"زأهه!ذلدواشوفى

ءوتهناوتبا،المرادبأن:مازكلوهوهوظلوالمجاور،*بالمرالمزءومة

لموتالا-اديمفىدول!م!ا%ى-الأبخدىاالمحلاكوهو،،فىبئة

قلمة!سسإةإخى"شطبل،فسه4ْ!4اعتومفىيووَلمآدملأن،،لمجبدى

)تهدلمجايكترلرضةعليلو!اهـذاامحنو(ه:5ينتكاو)،سشةثينولأ

المدةهذ.لأن،ثةالخكايومةسفىماتؤديتبرآدملأن،وا!مةش!ير

بين:الحوارفيع!ربكاضساةولأد،اوصأاللهءندىنهماولاكلها

،:.واحد!وم!سنةت)أوسنةكألفاقهءندواحدأومأإن"

(9:8مزمورقرأاص.،43:8*.الثا:؟مارصلةرسا)

تعالى:فقال5ذلدمثلاعندعطإيمومأمدةبأنيةررقرآن11كهذاني

افمقدارهاكانثوآفىليهإي!رتح!ثمالأرضإلىا*صماهاكهالأعىولبى"
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ضسينزمنهءعدةداللهءنمدأليومإنبل(1)(000نتعد؟مما،ضة

يومفىاليه0وألروح!ثالملا"!رق!أ:-"الى"ل،أياءناص4شف)أ

أيرامظعلياليومفاصرةلوفنصااثم(2)(!سنةأفهضسينكلقدارهكان

الموتمآيمتلمث،،قولهوئ""الىاللهوءدفىالحاف!زمهذه

(تموتأ1هـوْمنهاكلتأومالأنكالولين1سهر،لالمزءوءكاالأبدى2

.117:2أخوين

فىذاتاطعل!ئةارتكابهةور!تلملانه،الجسدىالموتيمتلمكا

أنبهؤنإلااكاهم،ئةاط!مآفيهمخباروالذ!اكدركأياهنااليوم

،ؤت4،وذاروإذن...بذاثالأصوا"ئهىحقيقةلا!كاهاتقد

..كلطلقاالمسيح

")ى،*وتو5ءفىاآدمءقبدلابهالمةوليسوووءوتأنءلى

و!ذا،كأيرو)إسأجسدىأا،وتفىوتو،ابالمرادأنيعين*وهذا

.حب!ملالموتداءىؤلاإذنمآماته!ة.،اوت

ا!يم-فىالحلوداى-الأبدىالهلاكبهالمرادأنان!لسولو
الهلاكتمهِأى-عينهالموت!رأ3--،اجوتألقإذتاللازملكان

الق!!وهو،قيلاكرث!بلاوآدمءنالشرءىئبالناإنه!ش-،الابدى

المولهتهءتا)ضوعذلك!للمإنهوصث.الفدا.قضيةفىمقامه

لتيابهكانولا8الحلاصحصلولا،ذداءتمفااإرادهويكاقولم

وكان،فوذبلعدلهكانولا8أثراقهلرصظيرولا،ود.وا،"يمخ

غيراطسدىالمؤتلانِ،ظالاإذن-السلامء،لميه-المعحموت

ا،وءود!ونهلا4عنْةسهمآموتلأجزأاداصكانوو،هناادص

،8:رجلمعاا(2))1(السجد":ه
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وْبذ.ءدله،،اللهوءدتمقدكل.يندوكاون"المسيحيسوعوليص،بذ!

ءيرلىإ4اةصاث3"!و"ولاحيرةدولاتعة،ولاإثكالمث!عكلةيدون

ءلميه.ببنأساس

"!صةهـوا،يتحوتأنالحلاصصلميةلإتماميتحتمأةءلى

،؟اللاهـوت4ءةوا،ءبرَاد-مب-ءبنااوء!،اوالمسيعفىىالإ!ا!انب

يبهوإكأط!ْا"اإبهونأنى*:8ثلا!ةإدىأنيقررونإنم"يمشه

JAالإ!ىاطا؟بمن)إفداهإنبل،طاهرامقدساتا،ءلايكوننلم

ءلى!لهالإبناماتففد!ذحصلوإذا،ا)*هدةوصيمالف!رجوهر

أن.إصحفعاذ.ؤحركا!ءخهتفى.وماا!شتاعةمقوذب.الصلميب

)شة،وءد4ت4ظنمْيم44إمثرل"أهـن9:اقىاطىأ)!كاولالإلهيموت

يهاْبشبي،صلاءوتلةطاللاهـوت؟-وتب!وللاأ،سيحيةأنعلي

يمدولاذال!وعلى...ا)فةاءءنقيرهوعلو!النةصعنالإبنلهللإ

،1مآ4-"")قدماوهذا،مهداطءوتآوتاحلأونأنالأعى

إ!إ.ا،وتفكرة!تإن،اعصهبذلاىواْتمىءلمييهالكلم"لمبق

ئة.تلخكاا

قءالله513ةشبرمنأكلت!ونأن"ررولاآدم4خطةإنثم

،،،أكأو،الاظلات5!روماا؟نةمقبرحأنعقابهوكان،منماىَل؟ا

وال!دل.صلباالمص!وقالأرضحياتيالىوببعغاهغيرمق،الدامْمين

.(1)،000والممفقةلعدا.باألحياة*مبلكأصيلووالنصبوأدكدح

الدائ!يمالنههـقاطرهانءقابهـ:إذ؟اْد!أاإعقإ!صذاأليص

دسةرءوءق911-171طهوهن36آيةا؟قود"ودةمقأقىصأ(1)

1,;-3:17لحروتخأ
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هوسبطنهواللْه.ءقاببعدهماءقابوءو،؟لالكاوبالمشقاءحرا،إتلا.

مقير31العقابءلميهيغلظأنأرادلوة،وا"لمتارهانجزا.برداكى

مرتين4المعصهجةعلىيعاقبأنيدكبيربالعلطيق4ة،ل!ولذال!

.؟المديحعلىا!وثوأفرى،وحواءدمTيثوقهيا"رة

ووصةنا.تعالىءلميهناْاقيرقدذكاون)يهًإذهبناو!بئةلمناإناْةأ

.سبحا"وطثا.،والرحمةاحدلامقتهذاو".دنالعارءبا

ظطئةذكرة4اططبثتوارث

ثتوارفىالاضقادليدةوالفداءوالكانحارةءةلميدةأنصبتن،ؤءرؤةا

لوأمقنان!لايولداذ،فىا)ب!ثريةقطرالنصارىءفىد4لحصث!وا.4بمكطأ

اول!!لأنوذلد،هـع.ات(تأو،خطأيرتسطبلموإنا!ظيوم

تستوجببهاالإن!نيوداىأشةاططوت!8اوو"4ار"كبالهينو؟!اك

يالقوسر.لفداءباالةولكانهناوهن،الإنسانومحلى،ء،يهاالعةاب

سمغيروفكرة،للأبناهوظلم،إاطلةولا؟طرتق!ذااليظمةالخط

يتركه؟ةءورثةنسانلإايرثآن!،الشرءيةثةالورالأن:وف!،جها

النفعية.والحركاتالأءإلوليدمةهـىاىأأعالهفىولبص،اتماد!ن

الورافئوالمتلمقه!بقانونالنفسعلا.عند1،ههودةالورا"4و)يست

!بعية4وراْلانها!مامرادةإلشضيةتط!لاوولهغرانْراتلهمةفى

مثلاارتكبفاانساأنظو،فرءيةوليست،4وبمبلي،لمحباربة

عكولائهْاعللاالقاتلدفسءلىيقعإنمانملقصاصالقتل،ع!يمة

معالتوراةتضافرتولقد،و!ارفهأ!ابهمقأحدعلىولا،انجط

مسئوليها.فىاحديشماركهأنن،دبخطيئتهيتلآلإنانأنفى!رآن
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د،الاباهاجلمن4تلونلاولإنونفيالبتأبملا؟؟أنقتلفلا

.(،)"ظبخكايصلإنسماناكل41

و"رعإتماالنشىأأ"ط!لفىورائة-"و-كالا؟ق!ذع!ولورناه

فىانحكاىهتا)سى"لميابةنونوالقاالعةلفىيصحلا4ْأ،كا!ةا

ءلميهحمجرماأنةرضفر،الحدودوسا!،ا!اعةالعةو؟أت

دونوحد.4العةوبمكيقإ.!ملاهـولكانمئلا،!)أأوبالإء-،إم

لرفضءنهيدلاال!قوبةتكمجملأناً-دظصتهطل!لو!-،غيره

9سوأء،علي4!إلوا4إلوضصيهزالقو)!ْد4لةنحا،مطلبهفر*)اولهقف!اء

مإ!نمجسللابنلإا،تمصوتهىمخطىء"ىالنفس،أيضوراةفةى

يرس)اشروثر،بهونعليه؟:اربر،الإبنإثممقلامجولوالأبالأب

.(2)،000ن!ص4عله

114)(3)أءمالهحسبواحدكلىزا!يس):إوئصوكأل

بكاةارةاذفاعهفاصلحمسباءرىء!فىى.و،إذاشعرىت!و

.؟الميبح

الحلإ*4ءنالتكغيرإ40اي-ىفألمسيح؟نيابةْقكاحأا)قوليبطلوفيك

وأ،وءو!،ظصوزروالوزر،ةي!ش-ةيوقعةبو!علالأن،المزعوعة

1:6لأ4فىا!)ااالملوكأ،%

.،نوملوك16-28التثمايخةسفروأقرأ5-81،قيال!حزا*2)

6:ط18

2:6ركوهـج!،الىا)!سالةإ(3؟*

،هةوالماءى17البقر)ة!م.سؤ!ةمي*!لا،َنظلا،وفى(!أ4
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الزورلدوءنتعالى-اللهرب-ىفادحذبلزموالا،حدهوآدم!وبكل

تلمزمكا،حب!م،أءدوتبولمآدملطقابباتوع!إنه""شا-31:يرءلموا

الأكاثينؤولءقاللهتعالى،او"ورلقاالعدلينضابأنيصاَْأءليع

،ع:يرأعلوا

وأن،الفديئتج،وؤدمءن4أنتب-وارثتابمثرسةابأن:وزو!م

-تيرطالذلكووسةوط4آدم4*ط"ولقأر2هـطيهونوأنلانج!"ا)كلأدى

مق4!الخطهءفعرإليهنحدرلا،ضأبغيرمنولادتهنمض!وحكاءيسى

ح!ميؤبلا،ظطىءوفكا!ءلذلكإطلهـول:أبلهجنلو)اب!ئمرىبيهأ

صيم؟أمه!قطرءقآدم4-!ءروْءنفرأورثعيمىبأنل14أن

ت!الى:،لث"القرآنبنصاطتلي!4يممقهـرطم!ذ91أنإءليةابتجولا

نسا+ءلىوطأرك"وأصطفاكاصطةأكاللهإنءريم!ثفىءالملاكالتإذ)

.(1(آ،يناحاأ

-آدم4"ءأثأما،يدهاكأيها4اك"طخءقها!طأنهم!ةاهذلكلأن

يخرهـتدإ"ألاالىالْاجدادمقساريةى2!-الجدلفىالتترلءلى

ذريةكه-ناصلمتبشريةإنحعهمانةشكءيرمقيموكلِ،لْاحدؤيهااخفإر

وعاى،رئ!بلاعصا!ضيبئةْالحكامقأصابهاؤةدلذلد،وحواءآدم

تطشاتمن.ط،يرهازوقآدم"طدثةمنمريمطالراقهأننسايمض!ة

ر2طآدآكا4!طخمق!بثرر2يعاأناللهءقدورفىطونأفلا،ففس!ا

!لبهثم،وقيسده،ةنهاترولالىا،تاجغرعقالمسيغاممريمْهـنها

.؟ءليهوالغسوة،وهـعله

38عرأنلآ(1)
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بصحألاء(!يمايلزمنه!فالمزءومةهذها)توارث؟فىجرةؤلميلإذاثم

هيمابرٍاءبلنيجاه؟ااكانإذألأول،باةلإطلاق4"سابةالفواتءنلْبوة

ةالم،لهاذينهـوار4الحطببهذهمتله-ان-السلامعايهما-ومويمى

آقول!اا)صلمبوقتالىالأقلعليالأبد!العذاب4ا!يمنوب"وشصع

4!لخصتاللهيصطفىعيف:تالأنإذن"بساطةومق،إرةوكقاءون4

؟وعمقرممسلال"ريأنيستعكاخوكانمخطثينعاصينأفبياءورسهملا

.؟الحطيئهبوارثءنهب!يدينمقد"يمت(ينهرطا+آحر

د-و"وء.عىكا؟خليلاإبراهيماقئ"ذبل.ذدفعللمولكانه

ىسأرلأيةاتةوملالذدك)-))سلامءيىداودالأولهرالمزءثفىجأ.

أهاالأبرادطريقيعلمألربلأت!هبراراجماعةفىالحطاةولا!الدين

الكلوموصى،ا!لهليإبراهـمكانا)1(ف!ذاؤكدالأشرارطريق

رمح،ؤج.فالمزءوم!والحطب*4كاأدلمنا،!سا!نسائرمقوغِرهما7

جماعةفىنو،اقو%نمأما.؟اربرا/كضجماعةفىثموايةأت!ذيهد

.!ياوط*افىاثولاءير-وارثلااْذ!ثتؤةداحتلافءيرمقالأبرار

.(2)(رهينةعسبت)كلْفس!ءا-ل

وهذأ،واءتقىاده4ا!كاثارثبتِاقولافسادببذؤقدكلف!بور

يودمولود)كل:فقال!-رب!َن!-11!ربىالبىبهوطءالإسلام!ررهظ

نا!شالحدبينفقد(؟حهمانهأوونصرا/4وْا4!وداْاهوابوالفكارةءل

،لصضاهصفحة3ثموادآيااططامق"الئاطاهرْوهويولدالإنسان

ماادْغارفىود"ولهولادتهبعدالمرءيرتكبها،كسبية4افىثوْأن

ذ)تهالإنسانيدقدمتماءلىرة"!افىوالحسابغية4،حينمحن

83:ثرد1(2)6و5:،فهمور(11
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العالمينربل،و(فشر!ئرالهانلخيرآخيرإنالهبمكلبأمجزيونالناص!

.(1)،شيما!أوالد.ءنجار!و!ولودولاولدهءنوالد!4لايز،

هـورهبانملأحدة؟فة؟الحديثمت*-"أأتلى:تطبهذأ

يجعليأنتاخسراكفةيرجىحلا*اان)يةولعث(وسبلا،)

هـنال!بكا!ولم،أولىخطيممْة4كأمخنزلم،؟مطر"ااثمةآةير!!هلاةمب+اعلا

ل!تنولن،همج!ترامنإلاالذ"بءلىب8يمالقص،للإنانسةوط

)في4مصير!يكاونأنفياه؟ااهؤلاءءليقدرالاواللهنهأ؟ناإلىبمرم

نخار%نفىقلنا؟قىكبل4ينبومقلمعنهءقمتطسفايختارولا،أ)نارأو

51(2ز(...انريه5

:كأتارألملبهسمْملبلما،شح

الصليب،ءلىلالوتمختارأهسمْملسأا،صغأنالمسيبونفيء6ء

البشر،با"طاءنكفارةنقسهيسئمأنهـوالمج!اةالى!ثهسببلأدق

ء+ثا.4ْء!لكان!ةالغا!وذلديهنلمولو

مختاراتفسهيسلملمصلبهالمزءوما،ةحؤإن،ذكا!ءيرهـىقةقيالحي

غالرأ!ةايفاأؤلهأعرنملوفإنتا،الإفييلهوذكالىفىةارد!ممو،البتة

الحاشْذلدهـوسلهالذىأنا!دلجل4،ْالوامخةبنصوصةبصطورا

يعكنام!وإذن،هـيص"كأاماكلLفيهرو-يوطىلإصميزراوذا3

.ءبرهأسلطبللكذفىفىتارأ

فلال1،أيئوءلى،الخمايئةبت.ارثالةواطةسادن!*"فقدو؟ذلك

33:نلظ(1)

،41ص،"8مالحفارة!ة!2)،

http://www.al-maktabeh.com



-154-

ص"وجه،!ءأوا!وتا:،وتنيه!أنمنيسوعا،بحامر!نهلو

أصلاينيهوآدمعق4ب!ءإ/ول!4اآ!يبطلالموتب"وتأنهؤهلى
!عىاوعلى-ءيرليصوط!قة!ءت0زداذننهلأ،وةداهسةارة

!ا،!إ"حاوا!لظموتهبهونا،وتلتوبغيرأةوهر-فىالثا

)!ه!اللَهبأنا)ةولبصحيف3شرى،ت!يلو:الاقىءملهمقني:"ثكا

قءرإضغيرأنهطاسافىوذريةآدمءقيصلبانأجلمقي!ىوع

غه4؟ضرالذىبالمثلواصحوا5ثفعلهبمامنوءلىءلميهأإةْو،الصلب

كائلا:والكارامينألكرمصاص"مةئ4ْفس

وأحاطهعرماغرسبيترب)نسانكان:آترمثلا)احمروا

،وساؤ!،رامنن3الىوساله،برجابنىو،مهصرةزيهو،ة!،بع!باج

كأارههأليأخذوااخي6ءارأإلىءبيدهأرسلالإكأإرت8وهـب،طو

ثم،بعصأورجموا،بمفاودتلوا؟ضاو،لدراء:ثدهاءونا)حرزأخف

سلرأأخير1ة،!كذمجافعلو!)ينو؟ارمن13ينر-آابميمدءيضاَأأرسل

؟ةةاضاالإبئرأوافالاناحراموأوأما،بنىأيهابونإلاتمةنهاايهمإ

،.و،.،أوؤأخذو.،ثهءيرانأفذوشتله!!واالوارثميصهذام3؟ة

؟وائك،فعكماذاالكارمب،ا"جاهؤى،وقتلوهالمم!رمظرج

مر!لايصلمو،لدثاهلاكاممك!لهيءياالأردلئكأولهقالوا؟امين)دكر

.(Oxتهاأوقائثمارالايعطونه8ينرآتَ!ينعراالى

!قاى،أرويا.4،ونمء!ءةوتالملبأنفىعرجضؤالذا

صهمتممءبمزايادرلاكا!ا،جوا"تر!لذو،!ةلمهاا4"درلىإامخطوا

وءل+ليهابابنهأرسللأة،الميرضهولماللهبهثأذنلىالذى!!ى.

81-21:33ى5(1)
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زقدا!ثلهذافى51،عاضلا;,"؟ىايمابون"ئلاقايغتلو)يمص!ابلا

فىمحادثةلقا"يثاقه،،لاكلطانمق،الشبا)صلةلأ!حـهةأنا،صيمحءسح

ةايههَدامع

الالةولكانم،ةَيمأأعالون"!ملودكاشتم)براهـيمأولاد3علو)

،هَهلامنحمعهائذى؟الحقكاع"بأسادإأوأ،ب!تلوفىأننو*اط"

نرلدلمإإنا:لهؤقالوا،(إجأعالب!ملونمنْاو،إبراهـيمهل!صيلمهـذا

لكتتمأةاص!اللهلوكالقإسوعلهنمؤقىالاللهضوهاحد؟آب)ءا،ا؟زمن

ذاكتعصلمواأنتريدونيمأ!واتولهفإ؟إ؟س!وآبكلءتمأفو:َء

.(1)(عق4ذليسلْانهالحقفىث"بَولمإبدء1ءنالناحطقالا8كان

،معوالماباللهإلىةتل114نسباةولاهذاإحدباحثلأى*صحةل

41)مسلامءليإنالمسعيحإل،ذع!اَثإلمهسإكلمقبأنهيةولالمسبحأن

؟جوديىص):اعاتهالة"لغانأنَكهِرأضءيروهوأ،وتيمم!تتبل

والحاح4-اصبأشددتهيصليالمصلوبعليا)ةبمىوؤبل5ؤالا،ودبروا

.الأرضر)2(ءلىفازلاثماتكةطرعرفصار"قكا

9"ق،صدا4َ*صضسى):لأمحابهقافلابأ!حبويدمثىوا؟خدأ

عنهشبر!ليصليةءنمان،الأرضءلىوخرقليلاتشدمثم(الموت

مستطاعلفى.كلب!اا؟أيا:وؤالأمكاررإن-الموت-!ساء4

تريدها؟لملأناأريدلاكا،ولكانالكاْسهمطاعقز"أفلد

.(38أنت

48-8:39يوحنما(1)

8،:32لوفا(2)

63-41:33مرفى(3)
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يجرَدالممىهءقو!يأنبمالىاللهةع!،رخصاضمنكانوإذ

ةالك،ءيىهـاعريئفلاإمبداهـرواصىجميع!ء1ويتجاو،ليهاعهص"ر

ثممللمالذىالباريفيم\و،يم8الأبْف!.؟يرىتماقب%نءدلهش

ينبوقاالصد.ئل؟كلاوهوءذايهونوكهف؟اشريرمطام!4"!يم

يخافل5أوهسمبْهللاتخا!ىةكل(12ةمكايرالشرويأتىالض*قمن

غيرمن4-طهطىكقالثريرعبده؟رت؟سرلااللْهكانوإذا؟ه!عو

يستمللموإذاأ؟إر؟دي،ولاا؟نه،وت؟سفكيف،(2)إليهر،وع

؟؟ذلكبمدبتحما!ا"ضبصنبي"ضحإنهاص!شفىدحمته

مهمأطفىاأى-.الصىخار!ؤلا.أحديهكأنثلجخهحم!س!لمإذاو

تةرحاسما.1نصَكاوإذا؟ر10)اإخهأبهلاكيسمج"ص!عتفي9-فةبالمعر

أسفا،"ثدمىر!!بفمحطتئته)3(فىكلوتولاقيوبواحدبخاهملىء

.البرىمعاقبةالرحمةمنيهونوهل،4"طىيمرعللموهـوإصوعلموت

ا!دلمن9يسؤ...تْمكلكل؟يمالأْتركمعالمهينالأليماالمقابمذا

مقء!5البريكاؤبأنالرحمةمقوليص،زيم'ابدلرا:)اإدانةمجال

ءندمم؟تةررد!لو(4)ديلىا؟حمداْطقهذلكنو،ارخبهايرة"رغير

والطردالهَةمقاالهفةإصتو"!ؤقدأ)صليبفشبةعلىماتمنأنكل

ارتاكها"طلميةأجلمقاالمنةءلميه!تتدآتمكانذازإ،رصتهمق

يافىونماإزءومة،ا!حة!ذهمقيةللبشرعررأالممسجحبهونور4بمفإ

لسبوال،اهوهوةن*"اؤدأ)طِايصا!وابتحققد4ْ!ف،بىلمبهءنهالها

لابملمنالعنةصا!اذ؟ناموس)حنة!تا!خداي!الم!خ):سلهرسالةفى

ي!ون.أنالعدلمن4ة(52خشبةعلىطقمنملطونكلبهنوب-لأنه

18:32حزقيال(2)؟.2:8أض11:8أ!ال(1)

5:6.)4(وويمة15:7)3(لوقا

"-ألتقو*اوالنصوصإلىافيشارات!ن-3:13غلافي(5)
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ث،يمقوهل؟اللعخةاؤهصوجونا)تقىهرالطابخأدمقوالفداءالبذاسا

طاهروهووالمذنبينالحطاةمترلةالى!!نبأنالإلهلجهالنىباإبح

.يابلثىءهـذاإن؟؟"رذك؟مدأبوهأيخونثممطمر

لطاف!ومحق،ايعدلا4لصقةطادا!ولعنتهثمرالبا-تلوان

لرحمة.لم

راتعذأيمتلزمورحمتهالله!دلق!"!ص؟ا)فداالةولوإن،ذا5

:المحذوراتهـذهءن...ءنْحاءياأةخا!لهأالمهلمقليس

لابدبلؤقطالصإبوؤوعبمبردلاتعونانباةا؟أنظلوا-إكما

الآباه4ةي!وورالذىىف!،ابك!قد!بهانالإ!مفحصولهصع

.والقسهبون

بد!س!بذللثيمانلإإإالحلاصكاإنإذا:بةواطأنقينس!تكاو

ومنهمخ&ا"لبإلىآدمكهوج!منالبنمنةإن،أدئهرصمخقق

لأنوذلمث،)يهاإءابْألايدعولم،بمايؤمنوالموالمرسلونالأكبيا.

،تصورهءننرعبالشىءوالتصديقوإذعانهالقلبآمديقالإيمان

الا،تصورأدفىهناكةليصحصوالاقيلالفديةالأْبمياءسدعلمدام؟-ما.

ءنهميتحققلموهـقلاءوافديةالصلبدءوةتىلم!3لممنناك5انثم

نء3لؤ.يدة4!اأهذه!دءىألمض!الطرابعضفىناكإنبل،ممان)

نمن؟إءتنا!يالعدمةج"،االأعذار!قمالهممعؤلاء5يعذبانالرحمة

"فداهعليةتؤدذممإءفىصاوإن،الرحصةولاالهدل؟ححةق!هطلماعذو

صلبهل:خبدالمسعح)"ياعهـقماتمنهناكأنعك،))نهأيةالىمق!ودها

ثمثكتقد،بمااطثمامب)لزبمقالفصلفذلمبهرتهذماجميعفىجا!

ؤصلفىالتصالمناقثةورودفىلاتقدحوهذااكالقءا!اضتقمىفمناقشته

.ل4الة"تةمو"
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وتلاميذهظصتهنمن8المتعلقلم؟لأنها،.ا)!قيدةبهذهيزمنلم،و؟الطع

.(1وقيإمته)موتهع!شهتمإذاكلمهثفمونلانواكا

يوضحكانهاوعثيرأ،أ)فهموعدمإتاهبا؟نعغكانماوكثنأ

ولمشهدوه!أمع،قيلماتواالذينر!صميمونؤكيف،أميثلةإاده-عي

السمواتهـدكوتمن،رموا،ذا؟افىداه؟اوإذطنيمان)ءنيي!حةق

؟الرح!4وأينالعدلفأين

،اءالفد؟نظرية"يلاذا-بحالىالهّهابدآلوأالجهلطزم-كا2

أنهيطرفولم"لمقهفبلآدمطبيعةةطهـلم!أليارىيهونالزءمبهذا4لأْ

با،حصية،متلهسأ4؟ه!"وفف،"لقهبعدا)ثرإلىاتجاهمنهشخةف

خطئتهمقنام!أإلافلاص4يةطتفىفيرابتدأإذا"بداءمنهكانغ

،(2ْ)اول،كاالإنسان"لقهببءببهأصاماوالحزنالهممق4أصاةهابم!

زءا)بارىاتبئيليقلانقصلأنه،محالتعالىاللهالىب"و8وافى

",uا!ْءوربوواقباأءرفوأءلمفءالملاتكاونأنءيىأيلزمإل،ق

!ذأصاليه"فيولبما-نبا؟واإنهم"مث-كبيرأءلمواتعالى-منه

"لقهلفىذلدوكان،الأرضفىلتهفة)-سحونالذىبيالجد"انحلوق

منؤحاأتجعل)أصه4ة!حنيضو*ه!ممالجلاللذى"طاحممفى،لواذقد

ولكاق(3)(كلسد"ْشبحمدكنسبحومخقالدما.وبةكا!!يفسد

يبأءلم...إفىتطونلاهااءم)انىنم،لاذوأءرفمغأءمطالله

ل4!(4)(000تكعهونكتلمتموماتبدونماوأءنموالأرضالسصرات

.اوأبىلاأزطاليالهإم"مالىلهوثبتوالداهاجلعليهبترها

.42-3،:81دقالوأؤت1(1)

6-5:-6ينتكو،قرأ-!(2)

"33(03/!ةلاايبئ،)

03http://www.al-maktabeh.com:ةفرليا(3)
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الأولىاطط!4د!حواتجسدالإبنا!لإحبأن8سلماؤضىذ"يلع-3

المحرمة،منالشبرةالأعلفىلربالةقىمخابخونأنوالابمدوكطلهبث!ر،

مقوأءىأشمد"رامْفا،وأ)سرقة،وال!ل،وهـفىاترمثلسائراططاثاإلفا

والسارقين،،للزناةطص.وتترىإفق،ةر!شلامقالأكلبمريمة

إعرممءفميصح!االابءت،وايىارين،إطغاةوأ،و"ةتلة

ى!-أ4"طهدلها5-لا4!ط"مناكبل؟لهمعفاردوحونم3!و"را

،ودبوي!بقهمدلم"تزآغاك،"ودهوإب*رأ،لىتعابالئهادُوث!إلا4!طخهى

!!ف،4:ءر"هيوبههبتهزىمقهنائثبل،بردومددحونءبدعإله

ؤتك؟صلمبتى)اافادية1المنجس!ةالكلمةدكقو؟اطط!4لهذهزداء

!أثرهيتعدىولاأهـوحها،الحطاياعدادفىهىواحدةئةخكال"أمق

يهْؤدغرِمقيم!ر؟اب(؟فىأءظءالاوكلا؟اططاصإثرقي-د;نير-َالا

بصكفير.ولا

؟هـىوهـىء(40ط4ادذهءقفىذهابه!فى4ؤدأرخص!اماألا

حطكاقالذىالمقدصا)مطاهراللهابنأنهأز!واق)41الإ،الكمة

ته.وطيارهت!"!فىالتصور

منماق!إلاوا)تشةىةيهملحوظالةداءنجدورالقيامإنم-8

قضىيمسأ-رىيتةطر"ناكق!كبلمةكل-+تهوتعالىالإلهى-يبالجا

النفسأمامالبشرىالض!فبايمماليها؟غه"وسلوهـلا؟أبا.الإبن!ك

؟م!"ط،وزلاتممعنيميفحو،ءنهميعفوأنوالشيطان

أبر.ثمبرةلم؟توسلاتبكافةليهاتوسلقدح+باةلعليدرىومن

ةي!صعمل"أمنابنهدمإلىمهطش4؟أل،مسةوطدمهيرىأنإلامنه

بانارةالإنممانئلإدذثم،العةإبمننفلتاالذىآدمالبثرىأرر14

ب؟ابينتةالحلا4يصخللالذىمل؟او4إوال!والهماخزنصرف!لاىفثثير

الجباروعنفبالقر"اخذ.ةل،و)خنانإالرحمةهذ"أيلم4لأْ؟واةء4
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عباوروسائر!4:9ءمدةيأفأنأجصتايثن،ماوإنه،الجباروغف

المبودة،تهمصوانمْضا"وبقار!أذجمنا!هجيةأفيممامق!ماواطم

هقْروزْاهشيولا"المسيبونيألهفولا.ءتد!ي!ول)خةدذك!رمين

.مخفيراوفدا.أبمإكمءنقتل3إليبأنواءتقإد!-ولهم

،فمو"ءءالهذاوراوشرأ"يرايئاي!و!أنصأأكذءلىيلزم-5

وا)ةعمة.4!اوإالط"اءوالعذأبالهلاكمقالبشر"لاصيريدلأ*

والثستم،،بالسبنةالإءاءإيهافأو"بذاتهعذبلأنهوثعرير،والرحمة

ثم،،اهلا!س!زوا،وا)صإب،بوالضر،الناصأمامبهوا)تهم،4ءليالهبصقوا

فإنوالمجرهـ!نارالأيةسقتلءشلأإمصلموقتللأنه،عليه4االهةو،وب

مل!ونا.حون4خفءلىعلقمق

منهق4ح!تؤبفعليالشيطانثنقسمأنيستبعدالمسيعكَانواذأ

شدعرجالثيمطانالبطانكان)فإنلا*ريصبينقولهفىمهأرث)اور!ا

له؟!وزعمواما!ءلإيايوجبةتهذاعل2"مصْا

معهـوأؤ،حي!سملافىاللاهـوتو5اإصلوببذ!،اكاناذاهذا

افتد!قد8تاخاص.اهوالمصلوبادذب؟نةجلإذاأما،تأ)نا-

كانزولهمصفمامتاكنكرلاذلاثوءر،!اَظهمل!ىطاءاةمصانلإا

ابالصوولحقايكاونو،ذتداهاولا5!دالالأنه،افيىإوتاوتىسد،ا

وما!تلوهاللهر"وليمعيابنعيسىاإسيحةةلمنماناإوالم8"و:آهالىقولهفى

منعل!بهالممنهماشكلفىؤيهاا"حلفوالذينوإن2"4ءثلكاقو6وهابو

،؟!حءزيرأاللهوكانإليهاقهرفعهبلقينأوماقتوهالظناتباحإلا

!حبس،ا-11)
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بمألق!إا

تقاؤءثماوءل.الأناخضلاف!ي

والفام.ا)صلبقصةةي)ور!

افهءبرءخدهـقكانوول5:بحالى!ذ

.،أص!ثعلهأصلااؤيهواجدو

182/التساءأ"ورة

هـرةظا4رهاليسيرة5ا،صبحلم!يرةإغ!روافىل:"االأْتناؤضأن

)!قين،خ"لىثرةمشمصهارت-اؤجذكولوصوح،ط!بهتميز

هذهمنى!بءلهملا،ظافطهرى!ةاتناإ!جاض5ةصا5ا-:؟ةء،والذى

ةإبميل،الأفىهتاس!بالءوالصلميب،!كايةةىو":نإقضاتالإفتلا،له

اللاميذ،2،يى.وظ،ءوتةبعدالمعلوبقيصماممنذكأءةبوما

:لوقىة

الصلب:روايةفىوااتشاضى!فال!-إلا(11

عليه؟قيض)يلةتلابذ.محفيهكال!الذىالمكانيددءى،لى-2

؟جودفدامخيهوذاجا،كاخهو(ىن،"ء)اسهآاةريةفى3!مكانهبأن

.!1)ع،-إ2ءلىليدلهما

لهينالفارقبهتابالإستهانةءعإلاْإ"يملالفصلهذافىح"ار(5)

.زاده"ى4"؟قء"رلا-ءبدوا!الق)نحلوق

'tv:26منىأ!"إطأا) rv
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5الزيةون)1(بلفىإليلةاا"لمدفىوتلاءيذه؟سوع؟أن:لوتمل،و

كانث:"رونفوادىعند؟ستإنفىكانوابل:يوصاوتمل

،وءلملأهـتذه)2(هودفل؟سنانفى8

*هـب4ءليالةبضىألقىى!االموضهحتهءينفىأ-حلفواؤدلثلاثةنم

على)مد!موالشبا)عود"داماْصذ"ثنيهوذأإن:كلى،ل-2

وصلها-آوانه،قأهـسكاوههـوهوأقبلهالذى5:الظعلامة!اْصءأ.بوع

.أ)!بض)3(ءلميهؤأ)ةواهل:زوتقدميسوعإلىبهم

ولم"امتاوقف؟"وحإلىمهموصللمايهوذافإن:يوخافىأما

ؤ"!طهِأ3وكا!لمتهرضالذىهـويمسوعوأن،قبلهولاحركةمنه!د

.(4)الأرض-على

آمفدا؟سوعا!سكوضذايمحواالذ"نجاهءن.سص،ل-3

كالةبأنهلوتاوزاد(5)""دلاوالفوخ3ومهالكاثنةرؤمماهطرفمف

.(6)ا!كل"فدواد2.هعم

ئد.ا8وءسكار3!موالرؤساهامخدإكم:ضلفية"خايوأها

؟ثلاثة.الأقوالروايا!تف)--ا،وبئلك

شدي!فيوفصلىكانالالجةتلدفىبوعإن:لوة!ةال-4

22:39،74ةالرأ،ر91(1)-

\آ،3-ا:18ان"وي"2(إقرأ

8-18:3اخ"ويأ!")18)ه.-48:26ءقاإقرأ(3).

)18:6صش(،") 4 r)22:25لوقا

18:21:يوحناارقإ(إل!!
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طهمْمطْ،و،ءزمهمنإشدو،يقويها)مطءمنملاكنجاءه،!اجةرأشد

.(1).مسه

هـذءضفىالبا!يناثلاثةامنىأحدا!!عذيلمالملاإثهذهبةويةيئو،كا

جه!ات""الان-السلام-ءيىبحاهيةألوءىيدقهءلمفحمانعبارةرد

.4ؤتالألو!يةدءوىمنافثةويهملاكالى

وعصى.فو!س!3مهوذاكان3معاوه"إينالذ)ن:ءىةال-5

أءفلفالماذا،وسلاح،دخومصامشاءل3!ءكانبا!:"ء!يووؤال!

ص!ص!ا)*و)!نى؟أو،بيحوالمصاالمشاءلرذعولوةا،ؤسوعيءى

؟المحدقيهون

ثيس-ربينإلىبهالمملوب"صهـاام!مكاواحينإكأم.ءقىقاله-6

.ةورأنةالكل

و!ن!،الكاثنة8سْرصمرحيخانإلىأولامضوابهبل:يوءناوقال

ن!ءيذءنان،ويءف5ثصبرونأنهم4ملاحنمامع،))!ولينبمتشارض

ودفاها.وأ،اكاص!ة"لماىفىينطضرعانواالذبنالحصو"ت!نا!سغ

اختلفواد!يرءالملا؟ساتهذةكاشهفلر،بأنفس!مالواق!ت

.وصفيافى

ره؟همه-ةيتإلىبهمضواإ-وعءلذبصواالذينإن:ءقطقال-!

وأ-ذوأ،أ!!كجوءقدوا،والرؤساهوخا)نتا"تمعالإلةبلمدوفى،4ككلة

يألونه.ويسوعمعمجةتون

لائونيسغزونهبو"رامد!امع%عيمس؟قىا)اتلمةبلمل!ئ؟ل:لوقال5lو

ر!4-22:24لوقاقرأإ(1)
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،وأفذوأالمج!خوءقدوأأفعب4مشيضاجتمعتحا:صلاح:صأاطثميه،

معه.بفغون

فىالتحةيمقاجتمهوا:يهولءىأن"ناالإخلاففى،لملاحظ

.)نماربال:ول4ثولوقا8االيل

كانبهمفوا؟ا،صلوبعلؤبهمفهمواحينإنهم:صةسقال-8

؟طرسل!!ؤ،أ!ينةر:جست؟؟بهدضرا،ىبمبدمنثتب!3بطرص

يستدةى."ولهاوجلسواداراط"ورأفىنممواأفرامد!ان)وايصاَ،

يصأ.أ3!ه

الواقع،علىلابنيطبق4ا!كاهذ.ان:لةالمقرالذهاناتدون1يةول

طدةالفصعوعيد،كايهودا)فصحءيدأيامفىبمرتالص)بطدثةلان

تكونلالهلابرئمرفىفدطينبلادو،عامكهكاسايلأبر!ثعرفىن!ب،

عىقىبها،ةلمعلذئوا)"ضتدرأنماأضرءوم!أثصحدأ،فكيف،رطقمعا

طقعها.ءلةلمسطينطقم!فةاس،رومةفىكانافيجلهت!صحين

أرسلهءلميهليحمددسوعجاءوه"ينالوألىإن:لوقاقال-9

يسوع:مقسخرأنةمدهـيروكسوأني،؟!ودآطهرودسإلىْأولا

هذاصدو-*ىفأن-ئلمقأنحبرنمقدعانمتىأنمع،الوالىإلىأطده

صنة،إثلاثينالصلبطدثةقبلأى،يسوعأثة!هـونماتةدكان

ثبثمالمجح6طفومنذماتالذىهـوهدا!يرودسل5ندرىفلا

؟.ر،آيرودصهوامالمحاكةفذهفبصاَ

نحلفومشىح!ملالصلمبالذىان.ولوقاوصقسمتىتالط-،.

"قيرواقى.سحانأسعهرجللهسوع

ؤخناتض،مليبهطملوهو"رج.مهيوعلي:بوحناوقال

..،لةولان
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ءير،ثنانأمعهصلبالمصلوبأنعلي4*إالإرإصللأْازقابتو-11

،هرا!يءقر-الاوينهءقعخاأحداواوة)+ز،،وت!؟ء،يهمامعكاو

ودذا،إماقين1ثةالثلاءنهغيريذكر.لم؟ةولوحدهنفردالوقاأنإلا

،وقيولبهيععتهزى.كانمعها!*لمةينالإأ*ينمقواحدأأن"لهقول

الآ-رالمصلوبنمْتكره،وإتانمضسلىنخلصحيع!مإا!شآعنتإن*

!:حدلفينأما،4؟حتافىم!ذاغتشهااذا!تهتخافانتألا:وقال

،إثماالمحلهفىليسثاثل!هلم9ا!ه!ماو،اكعفمااس!تحقاقتاللأ"فأْ

افىىَ؟-وع:لهل*!،مل!كاو"كفىجئتءىبياأذعرفى:عكاليهر

.(1)،الفردوص!ىءمىتكاون"يمومفررإلكأقول

فيواردةليستأنهالوقاةىالواردةا،قالةعلينلا!هوالذى

إفبهب،صَؤىلةاذكرد!ة،باتإنجليمكاتوا!صا"خمد؟ىباتالمهم!تو

ها"بارنو!ر!يوي!مس!عيخدموننوااَليئ%لذرا:"اقمليفهتما"متعداْنه

،"ويوءى!نمالذيقأربونارو!صلاهوخدامه،نهاثتهالىإاولهامق

"يلهمنمْاةئتوه3ماتصفحناام،واذويخربو!ري،"أيخهوذأوصبطر؟

نأخ!تخل،كتبهم!ىاْصلامعهصلبومنالمغييناطوارالذانجدلم

لما"ثيسوعيخدمونارنالَنيذلاعقة"مح!تبء:دئهعقلوقالحتخلي

.؟زثءاهذاوة!،لقوه1.و3لةظلقدا)نهايةوةى؟لجتبوه

))فىردوكط،ةتلإوم!ىمخوننىإ5:للمملوبقال!بوع)نثم

بلملا!ةىردوس!ةءحدلمركلثمعليحس"باان،معألمحلبورم*ةاى

اصلميبكفقودةنياءلىمقأنزلي!دماابحإن:تقولاْفبار!بل،االيلة

ظلأنها*،يوإنبريلصقومحلومقام،ثم،إهاأثلاثة؟ةبرى"ةومكثلأوقبر

لموبلهمهابحتقولأنيصحيهيفةةأثامأ4قياهبع!لهتلاميذطمر

القردو!نال!الىيصمدآلمضسهودو،ودس؟1ألةةىمهىت!ونلهيوم*

ْ؟ماذالأم،!قبرلفردوسباثقصدأنهصلانأم،يامإةر!ئعمقأ+نريمد

،،،د43-236:39لو!ا)
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ا،وت:بعد))قيامروايةةىزضوالتنااالإختلاؤ)ب(

؟لممهوا"يرامكانةذاءفىيأرب:إنولوقاوصرقعىءقىقال-ا

دفها9،جتانقنها3و،"صليبءلىمنالجثةلنز،أيولهسفاصمهخابه

ذالس"إذوكان،ءمجىركهيرالقبرابوسد،صخرة!ىمنحوتقبرةى

ا)كلبر.كان،!ءو،محعهالدةنءملية،ضر"انتمأاكلر

أءورإؤى.إدثلاثةأاروايةتف)ا"يوحناإنبريلروايةإن:ول4؟و

ثلاثة:

رجلءحهبلكان،ذيكؤىوحدهيلقلمالمذكوريوسفإن-ا

.،يموسب*يئود،س!مها"+عليةهذهةىاونهثر"آ

إ!ثةاطة!تبقام!و،صفو،،قيل"ضر،؟وس!ودْ،إن-2

.دلهووأر،با

هو4وأْ،إستانةىاطثةكانذيهدةنتالذىيدلجداا)قبرإن-3

.ت:ا،الملبةيهجهرىالذىالبسمتسان

ةاهلمين:الوالىإلمطا+ثنةرقساء1اجتمعلندوةكمه":ءتيؤال-2

،اقومأيابمثلا!بعدإفط:،ىوهـو!ال.لوبالمهأنكرباتذقد"."اي

يةولواو،.وقيعسوا!يلايذهتلاهقىيألثلا،لثأليومأ)ثاإلىالقبربضبطفر

"راسءندآ،ايلاطس"الوالىلهمةال5،الأمواتمنةإمإنهلهثعب

حمقالحر؟أ؟قبراصبكاوواو!فف،تحالرنكااترااوط:صاواذهبوا

،الحبى،)1(او!ت"و

66-27:62!كاأإتر(1)

http://www.al-maktabeh.com



-168-

يئ،الآ"ر4إثلادونأه!وهـىبهااْمردلاا،ةو!ذهإن:شول!و

هبليأنوزلايلأنه،الةساخ!سخمنإلحاقيةيقصو،اهنأعلىيدللأوهذا

م:ءو.سبتيوءكان4.لأ،اليومذالثفىالوالىإلىةن!حأارؤساه

ةلم4ءليوةماه،(1)تتنحصواك"لا،ىالوافىاآرلةمقازيم4طحهم

مثلشءاَ!،يهم!رم4لملأْ،اطجراِهم!تخيلم؟ا)ةبرءل"واصألقيصوا

عبالذىحم!لاعيدفىكان!ذوأن"اصة،:تس!لا!مالأعاقهده

ءاما.ادتج!يوم3ءند!4تتدي!س

فيرفىتاءبأ"رىواءرأة4ليالمجديمصإلة:هـىإفيثل،ل-3

و،لمسالةبربابدحىرجا!رءة!مدكاددتمؤننما!،9قبرلتنظراالأصه

النا،5هو)يس،المصلوبي!سوع"طلمبانأْنحما،تخانملا:له!ز!ال،عل!

.(2)الأهـواتت5قامانهلنلاصذهلا.ؤ،ذصا

ىر-ألا"يملنمالأإتبرواكاومقارْا"قولاهذ.فىلنظر؟:!ول

الاتية:ألاختلانمتطنهانجد

يمصاى)اثشتينو)يىثلاثاكنا)ونوةان:صم!كأل-ا

.،)"انوامر

وؤولا!طاذ:القوقاكادلجينعندأجابخثاينرأةلهةبرد-لمقن!أو

.(3)ظمنهالتلاميذه

"اليأنهد"وزالقبرد%اتثيرات3نساهقد$ثبل:لوة!ل!و-2

،الأمواتيناطى6ببطاذا1،:!نلاوقانجهؤفاوربملاناإذو،تحرجن

.(4)ماةلهمكانه5!ناهـوليس

18:82يوحنااقرأ(1)

6-26:1مرقساؤرا(31

7-28:1متى12(أنظر

6-،:24لوةا(4)
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الى"ظزتوبى،الة"الىجاهتوصدهـايمعىبل:حنايوالو-3

ءندر"أوالرا،س،ءندحدأوالسينجا،ض!ر!ذابمدكاينؤرأت،"داخله

وات"أإنهم:!كالت"إ،ببكاينداذ)أةاصيا:!!ؤتالا،!نالر!

.وضعره)1(؟أيناءلموتسيدى

عه!أم؟وحدهـايمصون3ؤتاصحفيواجأؤوالبينلافتلاففا

ا!:وعو.اتثير3نسا.ام،إنر-أأناناصمطكاأم،أحرىاصأة

لسأجالداخلافى!يفاأمحجر،ءلىلساَطرجلحاافىولكاا)قبرءندرأت

جالسينن!حد5أم،أطارجفىوادفينر،إينراتأنهاأم،اليينءن

اداخل؟ئ

ذ"ؤولا،د!اوىن!ـهفىجمعم،ن!ميلاءتبمإءدةالاختلافاتةاذه

!صيدىواأخذم31":ليةالمجدةولمنذ"ؤيكا،ت!خمدقةصةتعها

لداى-آخذجدالقبرمقأخذتالجنيةأن،وصموهأينأءلم؟ولت

مريمرأخاني،،رهـناكأنلو!ن!!يو،اةياماةفلليستو-،ءل

كأينهماولم،ا)قىبرءررالجشةسرقااالذانار"لاناأنهمابدولأ،أقبرءند

يوص!ا)2(.ل18كاظلاموقتكانالوقتلان

اطلمة4لههمذهولوؤامرقسروايةفىهاماأءرا*ناكإت-4

صينمهكاومقالمجدلإ4*ريمأنهو!ثىءءلى14ق-اأنهماذلك،"قصص!ية

لهمتراهىكلصق؟ل،يمدقوهـتالم"ام4بأوأ"برتما)تلاء"ذإلىنا3!د

ا!همة:مقفايةعليأهـرانيةكقلنصد2رةضمءنوتنتج،يانكاالذ

ثمسأءو!إفىاقب!لمقللاميذهيقللميصوعأن:الأوقالأمر

يمدقونلكانوا،المذلدقالأنهصحلواذ،الثالثا)لميومفى0أقوم

،:20يوحنا)آ(24-اأ:20)1(يوحغأ
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افتظارفىالج!!مقر"أءلىلكانوا؟ل،ةياهـ4بخبرأخبر!محين"وس!ن)ا

أحص!لءودكانرا،ا!بر؟بفارغت"قيونه،أ)حالثأليوم

!هذثو،آيدثدؤرطللثبذا،وليفرو،مشدء!ةأإتهـاجأوداا!ست!د

ة*لمميكاق،لمنمب*انهماذلكللاقو،4اؤإفراطزنوالهمبهممنالمماءثم

إسكنهاو،خواأصلءلى"ؤسسلمامة)اوا،وتسأد5تْالكذق5

.ا"و)خءقرصيد!ا؟كانلموالإظء41)ضالو!عليت*8ة

ا)قىبرعد4المجدليءريماص!أرالهذينالإثنينانهـو:ا)ثافىالْاءر

يئللذأ-ى!و!فيةودوتوسف-ين)إخل!يذلا!ا؟ساسأفبا:سوعقيل

"قىبرتركاوقد،:-آءوصحإلىو/!لا!اافبرإمنالمعلوب"ثةرزحا

ا*براإلىوصلمتليءلمجداءريمأنوا)ظاهر،الكفقةحضكهإلاايأتا

ؤتوهص،حىالوةولكاس!الْدآا)ظلاموكان،ايص!لمقغرءاأنل:ؤ

أءراهاغ،الأءوات!قدامقدا،صلوببأنأ"براهاولملان5أنهصا

همذهوثإععليالحبروا؟قشرففعلتبذلكإتلافياقئبروتذهبأن

طب"ثيمتداولةكانترب!لاسأ)قيامفكاتةوأن"اص4،!مورة

،المملوب

وا!رأةالمجد؟4هـريم"اءتالأحهمديومنجروفى،:متىاطؤا-5

ألسماءمقنزلالربملاكلأن،ت1حدةم.ظع!لزلةوإذاالةبرالتنظر

كا)برق*ننماره4،وكانءليو"لمس،الةبرةابءناءرجر،دووبماه

،(1)لثلجكا!ضألياسهو

*المشارتزو)اىفلمثتحدلاعظيصةلزوثنجمجدالةول)ن-ا:"ولْو

ه!دح)وإذ،!وثهاعدمءلىيدلول،متىغيرأحدبهايكلللماليه

ا،ؤرخونلدونهاثتحد)وبل،ىر-ألا"يلناالأذكرهـاءنلسطت،ا

لأ.!لاأت،28اقء،(1)
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لأ3رذالذىاْ"يو!ولذكره،؟الذعةترلجدافي11*بهىامننهالأ،بهمعبفى

المجدلبة.معطضران!كأنه

ءاحه4وجلوسهللح!رهم،!"دو،ء)أمنالماكنزولإن-2

،أبرقعامنظر."؟نإهإوصفهق5تفممإذ،لو:4ـهوغيرمودود

"قللمءريمأنح-ء"رأتهريم5تكاونأن،)ثلجعابصأ4و)با!س

الحجروبمدتج!اءت،ينإضاا،يل111ْةالت!؟،ذلكمنئأث

مد"ربما.

فدفلن-أ!لمسوههكقأقبرإلى،ئننساءإن،:لوقاقال-6

.،(9)دفي

ةد!عافى"قيرلأن،معقولغير،اةبىا-إنذد":لهو8:قولْو

سثأءرنهإ؟يد"لمش"نساهبعصدةةحيفواحداَجىمطإلايحعلا

ا)*جب.

ومرجليةالمجفءريمتا!فشا)تجهءضئإ*ررو:ءرةسقال-7

.،يدهة!2(وليأبين!توطالومةوسابو!*تأم

باشراالملذاننال"ولاأن:،خايوروايةمقعالنالف:،ةولو

فل!راذق،وا)حودر،امقعبربمقدارصطاه4*!دوا،صلوببعةين

إ!نمصوةأإن:لثةاولا،نهليد!حنوطافيترايفذسو"11بأن)!ولطبح

المجديةءريماقيذكرالإفييللأن"لو"ألاوالطيب"بافىتو!القعنملا

4:.ودفنهومَحضيطهقىكصغهبخفهاشاهدةطضرةتكا

اقبر-اءند4واقفكافتبنماالمجدليةمريمان،:!،ناقال-8

ا:16)2(مرفص28:1،2لوقا11)
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.،8اا)لتلاميذ"وا"بىىىب!ذإ:ال!وةال،،و!ط!اعو!سي!اظهرتي!

بظموربقللمهتىلانولوقاءضذعرهلمافىالفا)ةولطهذاِد

قا8لوو،ةيدطهئو،يق)طر)فىءظيةاغالاؤا!ل،الفرءند!ايسوح

ظكرإنه(اقا!؟،ا)طرثقفىلا؟ا)ة"رءندلا،ريمبوعإظثوريةللم

أورثليم.فىءخصون!وللتلاميذ

وا)قيامتو،اوالصلب4!قفطالاصهمتلافأننرى-قدمماوءنكل

ءتلفة؟قيركهالمصلوبؤ!يامذص4أنبمت9تهةاوكه،عس!ل!ا؟يروع،

ثدادوافىا)شأنكاهـوفئإفةبلياس!أ؟لهفإءتاوأنم.4"!ت:ءةقمةوهتنا

اله.إ-وقدرب4باسبطقدرءلىراو3اكل!بمى)أليةاني

:ثللأحه،1))تاريخىأقسلسلافىاللأنم"يلتناقض

منادكثيرشغل4المتناقفىالةعهوصبيناتفممبقالاتءاو"تكالقد

قي!موالمولكاخهم،الأكرلا!قرناية3قيلألأنم،ثلإت!رير3"ا"خمين

يقاتقتاعايهمالعسيرمنكان*يمد،ةسجمامال!حدالىبهالوصولواتن!ت!ا

ىؤالرتهيؤاتوالرو!أى"يلنم!اصان!ةواءقيقىفيتالتمارثإ2اة!دت

صنيبير:قول.نيةيماالإ!ط!فو-اتذص

ري"الاالغلثخلاذ،يلالأنملتكبعونآتتاااليررونطولوقد

مق:يئأعليماويدخلوارواياتميةست!واانالمسي!ىالأولن!ة!من

فضلاة؟نماالتو!يقيعبهادةأهام2أفمحموبمدواولكخهم،الانسجام

تْاك،قىليةالحياالإصانمتمقوءإيصهالواقعمخقيقا"قحالة!فبعق

اثالأ!بياقييزالعس!-،:*كانولةدالمتوارثةاتاتالروطياتفى

17-20:15بوخثا(1)
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تاالذعن!!أى000و!وء،1الإممان؟ةرض؟ىتكو؟ين"غري4

داةحفدنب"اإلىهـءاكحقولم،الروحى،وإينواطيةاطقيةية

.(1)،يزال!وهـذأقب")ا!ذاطلمبفىالجدإلىيدفهكم

اكْاهماطرافينوإكلح،ا:هصالنمهوصهذه"فسيركان!ءاوءق

بدرنهلما،ا!.!راجممورعلىتستولىيرةالحص"ررليا،ثمراءتهاءندعصير

ا"تلصكا!اقدأ"ولمقت*صلْانهـ،ا،طياتهاين؟وا)نهوضأ)تناؤرمق

نيوضهاحلءنيعجزرو!جابلا)رثيرل*،مما،تهاإعتااقياهـأتفى

ءخلأتها.بينوا)تو!ق

تظبقديمعتابيوجدلاأنهوالواقع5:حسنينؤؤاديقو)!

تهيارواتعددبسببوذلك،دالجدا)حي*طلبكالدراسته(ؤشاآدو!ء

!ذكلأكإفة،رها!يأوهـقارنة،وةراءته،4!ص،درهصا5-تلالهرروا

فىءكلةبل؟لمتطلبلع!لاةكذا،ءظحياوي!ودأ"ر"باهـدرةيطلب

الأف!اتبْاجإلىالكا.قبدور"(ريخثم،لالضمأو!بإماناأ-ما

.(2)"ا!دابو

.إلسرةاطاصةإتإلروايتعلقلمابالنسبةالأصكَانذلك3"و

إطرالاحالمبةحيامزومةشطفاتؤصولسوى!و!لاؤآئ،ا!قذا

نأ"+لينمالأءررىءلؤ!كان،واةالربا-تلافتةاصياكاتختلفة،لاإخها

المتناثراته!همنمتكاهـلهَلهسيرةاو!سنثثم،ئتارواثم،بلوارْمت

.(3)،ا!لشو:4

وا،فسرين.الشارحينءلىذلكإمد*كاإنادصمبمقكات،ودا

28وتطورهاص4المسيصئشأة11)

152"الم!سءص4و"يهوديةا!وديةا(2)

28"ا،-يص4نشأة(3)
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..ألمشناغمالانسحأمصإطار!فىا،*خاقفاتجمعالًأنم"ملص.لنصرلأ

الىمفكاءلإطارثقبضصيةثا،قيتهاوز7خصوص9هذهبينا):وزبقأنكفلوا

ثصمنالعلىؤةدهصمامالا)ي!صددا)مالىانقدا-ةدموقت"ا.أن

."إريخىغا"ءصُامنفيىرأاكةده؟و،ا!نيىمضا

طرابالاصا"داثلأ(اسبباهمه**ابءتالية!ين"نهنرى!:ءو

نأاما:لي4درااغيرآ"طا.ءقخجقدْهذابأن،فوص11فىةضناويك*

لبين،ء-ماتينصتيبهاقديصكونأنوإما،4اكأسةطفدأناصخا،جون

التصفىصوعاءكاناجبملةمقبزهأس!واَحذفقدجونأنو)ما

أيضابهألمةصود-رنوقد.هـ!ماثا"كينصكلةيمت؟ين4ذعهمصا،مالوب

ب-،أ)فصح؟تص!)ةفسهسحؤدا)ناسخلأنإما:إرادية!حيصات!

ازءور،آضْوص:)أن!قؤو،)اقءث*ىفأنهواما،يقص"ثلارهأفكاا

التدرجأز!بو،ةس12ءيدينأو!ةلقد؟ث!ىكلاص!ن!لالا"خلافث!للحتى

مقبما؟ةومكانى)أتا"ت"صش)1هذ،مةلإ"راهفىإتاخا9تردازداد

ا)نةا!ائبما:واذ!موخإمحم!صواا)ةصثخقلون3:أوأعتت)وجذا"صإف!م

انصأمشهاءلقا"حاالةاصخب!4أخرى1،،تاأ،اك"إمْة-"تضبلميه

ءلىةبو!ح،اأد:ارةأنوينماقخالى9خا!لاويأقى،ء!هعةءلمبارةالجشرحؤ

تمليق11إدظلثاَورضريىو،ر"آخ!سةاعةدصةطتؤدالتصهامش*

.(1)،نيو"ابنعالض،نةاطدثداالنص؟مبحوحهذا،إنصاءلىالام!ىا

الىيى!ضعاإنصوصاءمارنةادتوقد،:،-ءينداًوؤكأولو

وحبغاقيهتها"يثءنب!خ!اأ)تقرؤةتأ"ب!و،؟؟نهااص!لا!افاكتثف

ونحأنيبةصيخ!11اىادراكءنليمجز،ثالباإن،ىأبمدة.ءلمتطذ،

.(2)"لت%دلا)لمحرفو5رأيماعل4يمتمدالذىالأئلطجو

102صالمقدسةال!نجه/دراصةبوكاىموريس(1)

هـا3"المسيحبةو)13ودية1)جودية(2)/
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جاءتوأجزائها!ديدكدالكلآسفار*يخاتاف)ا!أووارقالةان

فىوالإصإفطوافىفلالتعدحريةكفسهتبا.!لاإءطاه؟مثمبب

ة.قية4ااثلأعداذ4ءترأ4""رءةط،اسم4-ماءلىأءتحمادهـقءيرنصوص4

هـهـا."سب"فر.اْحداثكاضعتبكلد*ؤ،4كثرساابحءن

!دونأنهمهكلا!اك،الوازميةراثَالا"مق!،ءَابيد،الحاصيم4ترو

.اتا،روهذهلَناسقصاءاةدونءدإلىيعوماات3ر،امق

ضيماءير:"لة.لمتنادتا+الا4ظ"داماو

إلى%صا!اقدجا4امؤبأنالإهـفاعةكاةىو"ده"بلنمالأح!صتو،

القولطءحه!"تمكلادتثالأط؟اثوفص!الاحداكمارض4واضعبماتترع

إسلفيفرض؟تأثاتاريخاايسضا+.لمو،4+!!الوابقة4اطايات!ولمنميأ

الحاصةخه4وخى!واهكلآخإ:ذلكمقالعكاسءإ!بل،!ممءإادثه"و

علي2ءخمد"أبخمدلمانهفىيفهاأثكولا،مؤإفهيمبتربوب"مب!فى

ةا!ىفوامخة"ورةثصحبأنلهحح!ستخالوامنبطةكلتراكاملةةلس!مل"

منةإهلأوعثرِفى-؟لهوابرأنسوىاذن3حمابههفلم،الممبح

اؤتقرتيسيرة!!نءيثطواأن؟،إتو!،ارونأطراف؟ين-ارة2،1

مصطفع،)طارفىكلوعةتبدوهاءنإصرأنكا،144!يمءالوحدةالى

انهمظنموإ،زرصدرءلاقةفيله!التارالوأقعإمنهاياأإطيىألاالوافىحومن

.(1)،فكاير"ر!واتكثيرأفقصأَلةالإنيالسيرقه!هثناتا*فى

أمرأع:صأسؤ!وتارءوصوءيالت"أنالأدمهوصفىالتشاقضإن

فى،لداواءىالقابه:طقا،سيحيينمنينةمل!ملاوالىة!ثنت43عليمتعارنم

.؟ةادهـاألسخةعلذلكجرى"وقد

بهضكينيرأع8ضا!نا4*أنالةولوملاك5:نخ!ديرراولقول

تا،ءJ!!شكوكا4نأرقيقطاؤيهاوالق،رخَالاوالب!ض،1"لأناجل

1'28،9"المسيصجة؟ثأةالا()
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كن،40الوالةآنههيروىبماةهب!ثلاو4:ر)ا!أ)باءشةأإقصصمنؤكثيرأ

كثيروقوعلإثبات!دعنوضطتا!أيبدواقىاالحوادثمنوثييرأ

ا،كلصودكانيارعثيرةاتر!ؤو،يمالقدفىد!دالواردةوءات:مقال

ى!قغ؟أ،أدحتيسةئدءظق5ةخرهـضألةقيددفيىرتااصاكطيرد!"نملم"

يرىكايرونالإفييلإمْصونالمهكانلةصد،سماطةهـقمتأ-ر

.5ALIلةمثرةل:"واةاريخاأنأصق"ابوأألستا"وأأن؟رث!جلثأ

لماتطرصتقدو"طبثدأطمقاصلأالأتنةلماأن!دو!،4ألاص

نءالحساخ41.،خيروةا،ءويىوبب!ضمنلأكبيناذاكرةلهتةرض

.أ1)"خذصحهأوأ-طإءصت

"!ذ.مضافياناليقةيندىالتارجمقالثابتؤإنذلدومع

ببوهكاليةرهجنلملذىاثللىمد،أكثير4فيغيرقد4لإفيتليااتإالمكاتو

يضرسل!سس)2(:،لةصيرةبا)؟ستزمنيةزترةخلالذلكوكان.لونالأ،

بدله،:!لةةالمبصحرو"ود!اءنذابميلالأْأ"اباكريفبأن

كانبلاتبداذ5منأعثرإل.اتصخأراورلاثمم!ي"نما؟فصهإرى

.(3)،ولتمضاص:2ا

تأهـوقةونوالي"تاؤدون4ءليتفقالذىنْاهذامنتلخص5

افساخ1ءلأخطا!!مبو"!هـصصبهـا(صلتا5اط"التتعرصإتو"!ملأْإ"لا

ةررهماإلىجاأدىءا،وا،بدلين،لمصه!ينوا،وادإقين،احوالثر

البشر،ل!اباتملازم"خىأعىوهـوو"!اقضافتلافمقنود"اب"

.(4)،أريثكا"قلانمؤيهاود"ولاقه!يرءفدمنكان"ولوت!الى،ل

310عه2م3"ارةالحص)1(قصة

،لادى5،1فىاثااالةرنفىالوزفي!نالعلاءأحدسلسس(2)

14"رصارشيدللسيداء،والفدا)صابءقيدةأفظر(4)

82/ءا"ساأ(4)
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فيَإّااأ!إبن!

أصلمبأةد*ةءءتالإمح!لامهوؤف

حتلمساؤثنهـ!و

ولكنصدوهوماتتلوهوما"

أ،57/الفسا.أ،لهم4شب

أدْ!ذ،المسيحيةفى4القصبأصلالقارىهبشذكيرالبابالذاأقدم

عايه-آدمبخطيشةلازماا4اربجا+ةطةصعندآا،بحصلمب*د:ةع

تلازم،ية4تلازءلاتةأطادثتينإكنةق!حلاأنأى،ةن!جلافى-السلام

ءاباليرمةالش!بحرةن15دمأكل!اطكايئةهذهأنومعلوم8لمعلوالاالملة

مدفى)كطيئةهذهاستبقواقداديمفهذاوار؟ب،بهرأعىبذ!مخالفا

م!افىالحلودئةالخطوجزاذه،!طريةوراثةفيوهمنهليرثهادم1
الحميخ!!نملاهبأنو،لوا،لحطبئتهالوارثينءذوانحكاىء!دم

ءنهم،بفوأنق!مي،ىالربأماملهملفارةتكونفدت4بتقديمالا

(ال!صلامء)ح!ايمعيابنءبى)جحالمسبسوعبنهااخنماراللهوان

صلبا،وقتل،وقيسد،الإبنةكأل،الفدا.بمذامئ،ةلاليكاوت

.اعتقدواومكاذاازعهوهكذاالمرادتمو

فىأو8لههاكْاأإلسانءلراةيك.فىت!اةصيردلمبأده:وأقسول

أوقفاللهأنأو،دمآلخمليحةافديةالزومديةى!8ءلسانءلىلالإفي

؟ضتفقدوءلكل،أسلاما4:!عالمغصلمبعليانار1منانحطئينعتق

وترتيبت!وينفى3طوائفموا!عاهات،العقبدقد،ذهبالتفمل

اإسيح(-12)
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جعلش4الذىالص،بذا5مقالأولا؟ابفىرمفاباا،تصهوراتما

ليهإجعنم؟4ءليالمقدسةوالكتبالهلىد4:؟مواةفض!51أصاصا

.ث"ثإن

!يئةن!لالتلازىألربطمقزوهكااالإسلامف!وءفا:د-بو

السكجب!صالسابةينبين9بمافىاه،ْدنؤالتى،اديمحIبص4وفرثدمآ

هذا،قلاعلىوالتاَعىالم!كربهبعدابح!صيرما"تم،؟إبنءفهأالذى

.واقهالمسخعاتأ)جابهـذافىسن!رفهعا

ثم

A
ة

بء+!لا!!أ!ط!+ل!أ

!عتب!ق

ين
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لاُفصلى!ا!َضِفا"/

4فلابوارلهثصزصقيآدمةئ*طخ-

فيةفوىربهم!آ)وءحمى

،وهد!اعليهفتابربها"تجا.

2/"-طا i art1آ

(أترىوزروازةتزرولا)

511/.لإساا1

له،بالسجودالملالكاوأص"طين"نسلالةمن؟.دمأتمهخلق

ءقروعه،يه8و؟فخسواهأنبعد!دميمار!تو4وقى،ىل(هتلته،تعظ

واستكبرأقص!لباإلاةصجدوادو!سل!ربملهمأصالمأهورون.،طآع

استكبار.ل،امنواالدنةرد4ا؟ا4عاIII!تضى،يئالكاةرمق.وكان

ينظر.وأن،هعصرفىله!"ؤي(نادزةربمقالصيناةطلب،*.وعصيا

دم1منانخةاصاوا؟ثامالشرورى4:وذرت؟دمخليوالدينبومإلى

فيننلأز:همتوعدال،و،لطنجتهطردهوفىِايسببن؟أنهلزعه،!وذربته

ةاءكله،9)،لمم!3321ءالاءبادكأ"مينولأكأوثزمالارضفىلهم

اصى"ءولىوتوعذبمقءلىامقاباأننهس!بحاهْماقصىثج،لىتعااتمه

ى!ا%قا.فلهربهأطاع،لفهظهقأعا،يهءوافىدا:بعهربه

واسكاء،عايها"اقى9دم1طبيعةفضمنزوطدع!Bالله"إقم

39،04/الحجر(1)

-27ر!اسررةومحن8I-11/ففا!ءألاصورةكهإقرأ(2)

24لمالبقرةمح!ور.ةوكه85-17/°س!ورةومن،8
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شجرةإلاابنةشبر!خمقكل؟نْاوأوصاهما،الجنةجهرور"دمافه

ورولخ!أنتاسكاندمآويا:تهالى،ل،!اكلالأعننهـاهمامعينة

"ظالمين"؟(8ءنةتكاوْ!اشجرةا5هذتةر؟ولائماثث،مقكلةالجنة

".ذه،وزو،،آدمو،ودءرا،لمناخرىص،لةبدأتوهنا

الأمىتلقىعلوالتدربب،والمح!يهالطاعةى!عالهرف!مالمر"لة

.؟مزةربءتاآكأىو

بةومالذىا،مهدءثابة4&اوزو"4!ملاآاسكانرونا)خرضوكأن

وبلجيالةالإنسانقاظ)أيظأ)خرضكانكا،اللهءقاتائواإبإلتد*فيه

أصاعهـوإذاثسومن،بهوامرواءلمثلأطاَع!هواذا"يرمن4ةثما

خون؟نثصهح،كاا*لمو:قو؟فسهفيورمقبهر)اأالمهق!فا.ا،تثل4ولم
4ةوتمر5اِالدودو"صهه،ينالمهإمدوههك،!ت،اءبديظاالةشةهذه

ا!"يم.اثطان11هوو،ءلبة

أرروثإلة

منة،هرْد،و،له4خديةوا"ة؟هلاليص!/ءداوةلادماللهإينلقد

فى؟ة؟ثفى!الجنةمن؟4-ار"إفى.ص؟هايكونأنءتبعنهلانهألهووص!

مق9،والقرر!اءثا،ءبهقىو،وظمأه،وء4إسد4؟مامخصيل"بيل

عدو!ا!هانأدآياقاناة5:زرإلىJI!01،5ذْءوءوما.لَسا"و!عن!

تمرىولازكاقيوعألالكإن!1شفى4الجتن5فيرجنكاؤلاولزو،ك

.(2)،ئفيصىولا13ةتظمألاوانك

وزو"آدمءلكاللاحتيالص"ةشتينالا*ينَْأ-ذالثيطانو)حق

بأنه.لهماويصرصة،"خالىالله4وه*صيم،مي*ظط"االث:سفىبهمااوقع"لمق.

عن.رور،ؤدلاهما،عنماا،فىاكبرةءقكلاْلافى11:إصينلمقلهعا

،!"/35/قالبض5نأقرأاو؟/\ط9/،فاءرلأا."(1)

تصا!"""1،لإلاز.*119ت22ا"9طهلا/لأ)2(سورة
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المكضوةى5،بي"غمافىزت3رف!وة!ءام!هيؤب3مارطرقي

يىقاءلقاءهأمتهذإقاءأراد"واه،والخلودالها.وثهوة،ارةوا"لإفى

الحلدثجرةءلادلكهـلدمإاقال!الشيطان4إليصو"وؤ"ت

اقىكاوْأنالاةاثبمآاهذهءقربكاكانماءاوقاد،(؟):للاومد

.،2)،الحالبنكها0ئكوأوكلاءين

لأده،لهماايتهوءوبضايلهةأطاءاينالجانيهذفي،نعاحافدفل

منبهمتاهاقياعا،ااالشصر"مق*ةا،)قسمبا.االإغوذلدالهمكدأ

باقه،قسماأحدأن18برلمو5نَطبااذ،قسمهفىلهو!هدتةا،ضهـوات

برداءوزو!هدع!آ)فالىرنا)شبرةمناه!اكْابمبردو،ا؟ذك-هالى

ؤ.أفذا،ةبلمنيعهداهالمى)اسوآتهعاا!هلبىوَوو،ةيص!ملاو4الحطض

و،حمهما5،ماندوءإلست!بابها!باهـ،رالهيى4فيةاورقمقسقارالهعايخ!طان

لسو1تهما!مابدتةالثمع!ذا،فلاور؟فرفدلاهماالناعين،قلكاإق

1()،ؤفوىربهأآدوءعى،،2)،4ابئورقهنعاحهمايخصفاناوطفة

البشرىصهفهمنناشئانا!فلاوايةلةبتهوأستجا4رأمر4فحابرفىكان

قيمنآدمإلىء!دْ!واقد5:بحالىلقاآدمبنى"نصفىاللهر!لبهالذى

.(5)،عزمالهفيدولمفنصي

تالى:ا!نههـنهوالعفوبمولوالقوزوجهدهاآكهبةالو

غوايةبا-باعهولرثكءير!كءصىقد-"دصلإمءإيه-آد!إن

أناب؟ربهوا!-شغفرتاب؟ل،ت؟ص!علىيعرلمولكا.نه،لهثعبطان

ذكرىلهاه!إدأطأنمدو(فةسه!لأبظاله!وزوجهو5أةرأنبمدليهإ

120،121/هط(1)

21،22/الاءرافأ3)

).(هـ/511

02/افلأعرا(2)

121http://www.al-maktabeh.com/طه(4)
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داها.ناو5:"خالىةقالمي"رلاالحافىنداهداداما"ةجملكه4اممانه!

لكاالفطالقإنلهمكاوأةلالشبرةقكا،ءتأنمحالمربه!

منمجو:ن)"ءاضولناةةةرلموإنةفسناأظلتانجاد،لا،مبين:عد

.،،)"ينسرلىا

هوةشاببة)توبا4ليإوالعود،لو:ةااةابلادم!تخفه"بأواتم*

J j jةتابتا!هبرءقآدمفئلمقى،طيه!اللهبتموتجاتواقهوةبل"ظ

،،،)،مي"رلاابأإتو!وإنه4علي

ءلميهةتابربهها.:مبأثم،ايىوةربهربهابمتاهأتبعدوذلد

.،2)،دى5و

فىدداط"قررأصاللهمنوا)قيولطووال!ةإلمهدمن4:نملإوابئوالتو

العفر،ولىة"بحاةور،ةنمءناأو"ناةرءيرمنةي!إلاحمةالرأالإلهى

يبةرمقتمبومندلمنالسهماتءنوتمةوءبادهعنبةا)بويةبلع!يم

يهلموتالسهبملمعنلهمفووء:اده!ءبةتو9ةقيا!الذىوءو،:*الى،ل

اصتهبلفأولئكصالحا!عوكلوآمقتمبمنالا،،()،قةملودطها

*فإةأ"اصوكلتمبومق،،،وغفورأاللهكانوتا!نسح"؟شا!م

.،"ه(متابااقالى"توب

،لد!هلاوبمب،ينالإلهىا!اةبفىوالرحمةالعةوئتروهكاذا

وْبىء،صى4WIترإ!اوأء44ا،مصوقهض!إذابةوالوالمغفرةت!روتة

.وإحسانكرماقا*رمقالعةوانكا

خوال!قود،!!اللهوقبولوؤوبم4أآدبةتومقنةررا4و،هذا

قماوموجبا،وذريطَآمفىئةططابقاءلزعمعررلمصتهورعةو.برط

لتلاثىتماماتلا!تقدالفداهفكرةن!قوسذلك،و%ودولاأثر

ك/البقرة12)22،28/الاعراف(،)

لألأ70،1/ن6"ةر(5)25/اكورى(4)122/طهإ3)
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وليماحهولاد!ا،جنف!ية4"إبريتهتذروبه،لاقهغفرذ2دم،أ"اسها

؟لموغهبعدلولادتهد*؟يد.4خسبها!قدارالا"ملينةمنم!ا!!ع

الىوإهباطثهاالجنةمنوزوجهآدمج!رفىكانوما.ا)لتكايمفمهلغ

!!آصرثفاكانذيثوأمحق،شأنههاكطغقيرأوعايهماسضطالأرض

ءآمة!،ا!،"أمنفلقاالحامه!ح!!بذك؟:ساحيثيماوت!

ل،واذ،:"ؤحالىؤولهفىقبلمقاللهوعدكاالأرضفىاستزلاخ!

الأرضفى4طلاةنم"1"،فاجفةالارضفىجاعلإفىللملافءربك

!سشعايمع،قىدملذمم!ابدو.ذسانال!"لمقمنن!عي!واولظااالمقصد!

:ؤةولأن

يفهوتمربتدرل،أمقكائتالجنةفى6،ووزآدمحياةإرْ-،

وإبراز،فمءلمكل3كأروقوتذ8واطظأابوص)ا:ا:اطلاوق"امنهبى

كا7ا8للزلمود4ابئفىا،هـ!مات!بههولم(ضرأوخيرمىالإنسالطفىما

متمآف،"ءقافىكة*ف*اثوحقداقهلأنوذد،الندارىؤعم

افمثر4وأص،لحقوالد!لل"ليفةلأرضافى!ر.أن!و،-لقهل8

.شىءمن،لمق؟ةاللهعظمة

الأرضإلىبميماوالثيطانوءدوناوزوجهآدمإ!با!إن-2

lإلىءانإ،يتيناطران!!والتجاذب،ةينالةرإينالمهركهبدءكان،ط

كا،،ارأإلىوإما4:"إلى)ماوبالتالى"بهسكل:قشوإلىوامامد!ريغ

يدصرها،4أرصفى*!4اءةق!3قىة"ااشان!لامجالالىكانطلإهباا!ثكأن

ءظه4ارس*ْافش،جوا،-خقيموا)طرثق،وأطيرلحقافيهـنمءل؟ممير.

،نيل"ادلاءما)ناتناو5ذإكأ!انحر!فذاؤاٍ،وقدرق،-ذ!ماالخالق

عدوبىضرهفمجميطأءغاا!بطوال،ـه.،يمالرأ)مفتطانرينهةومع

،وترنا!تزوقى:ثل!فيهاظل،حينالىومتاعمست!رالْارضفىودم

.(2)هتخربمونا!ءو

"2ء،1/24!عراف(2)30/)1(الةرة
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مقمالهوت%خرجكاالثطان!ة"يضملاآدمبنى!ت،:"*ألىل،و

جثءقب:هوهو؟اير4إسوآكألمصا،2بلير)جماع!ماء3ماتترع4ابئ

.(1)8تؤهنونلا،!3!لالاهأوين4الشيا"*اتافىإكأوكْملا

خاوآمثرلمح!لمشصكاوكانا؟رضإلى4،ووإآدمإهباطانداموما

عسنواتوبةباهت!ي4"ثارآتءأنبعدوذككا.لا،"وءقو؟4وله!

للإنساتوليس،اه!فنوزرمخمليْءص!تح:صأةقد6ا)صول

،،ءيأممبقزردئةواكتليثخصية4الم!س.وليت.ر!*صأ،كا"صى11ٍأ

بهاس".كل):أن2نالةرأثبتكاءغ!نير"َالا4م!سثوليدونعا"بها

نءقتلونلاا!با.أن)التوراةأثيماتوعذلاى(2)مترهينةكسهت

،2)(00؟شلبخطيثماتهنسانإ؟!لنيا!بىهءن!تلمونبناء1؟الاو،بها111

أخذ"تثأآدابنأصصعإن*االأرضى!ذءتكانماوأول

مشاركاوندفهإ"ساإافيطملكا،ر"111مسثىولإ4نبهدونسيماالشريراقه

ءةخااللهزادهةوؤتله4!ءالحقدلى41دتمما،*انه"اجزاءفىلهالآ"ر

بما.ىاصكلإل)،"رىأوزرةزروالاتزر4ْالدبذةتةرر،4.قئعلي

،5)(اكقسبتكارءإيهاءاك!بتما)لهاوكلْنجعى،")(رهينكسب

الة*ا!ذةفأخذ!3رجرسولتصواأقواهأوأءميةالبمثرءرتعاقيولقد

نافغبتوالرضا،ا)تممةاصالحينفىأا،ؤءنينأبقىونبهبذأ"ذه،و*4بىرا

هوكاةطريئولايست،ورايمةليصَة!ديةاطناية(وأن4شزصطئة41

عقيدتهم.فىابصينزعم

.8:ثرلمدا(2)27/افلأءرا(1)

:438لتفو81:5/!لةياعزو41:6فىالثاالملوكصفرأ)ةر(3)

2:6روميةإلىوالرسالة

286:ةر!بلا(5)21:اطورإ(81
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شماه!صمث،لىإىم!؟ءأللّهفعور

اقهوكان4إليالله4"ؤرإلَا"يقثرماؤظوه"

158،1158/النساء1،صكاحهـاءزبنأ

العالاءو،ءياةف)او4ءلأوا،بيناواكا)محابةءنلمسلينراجممفىهبذ

مايدلءلىإنا.وأاصل!تل4)أمنلهإْهاذأباَالمسيحبرهـع"قولالى

بهر.وولةوتهوكألمبدةتعالىاقهقدرةلإظيار!ت-ض)اةيَالأظاهرعل!

شأنه:"لة*ال-اسلاءاءايه-اإسبح!ليرموتددو3)أتوة

!وفيكإفىاج،ءايالله،لإذرين3الما"يرواتمهألتهوجراومكارو،

.(؟"،فروا3ت3الذكل!وم!ألهركإلىوراةعلث

ءيئالذةكذب،فبيه4ماوعدةملاق!،4؟أْنهسجمحاالذكلأفبركا

الحدثذدمقالزهانق.ء"فْوقرونستةجعدوذك،قيتلقْازعوا

،2)،الم4شهن!لووماصلهوهق!فلموهوما5:-*ألىةقال،ا،لعظيم

،3)،"ع!نماأءزيزاقهوكان))يهاللهرةمهإلنأثةوماقتلوه،:قعالىوظل

بل8محلوقإقهرهولا8نسانإ)مهلاية،ءزين!وىوب+الىسجانهكأقه

.(4!،نلايطا)ناصثر31و)يهنأص.ءلىغالبافه"

+افقيل،ا)ملا.اضتلافءدار4!!فوحةيةقالرفعكيفيةاْهما

.4مكاْرنجع4ْإوقيل،ةقطبالروحوقيل،ء+اَد!اوالروح4

ا"/1)لحساء(2)55/عرانل1(1)

12/يوصف(t)157،158/ذصا+ي(3)
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المرادادىعلالوةوفءلىثخوةف4القصهذ.فىالفصلنهايةو

ؤحيَالاوفى،صراناط1عمورةكه4يا)حرا!يةفىالوارديكوفىمن

أنتضتط3"وةءسةلا،:ادايدةسررةفىى!يعلسانعلىاواردة

الأطدب!افىمقدا!15ىA.أيمهمأءلميهتبينكا،3!،ءالرقب

.ا:ءإنوأالعرضالىوإ،الزمانر"آفىءلمجىترولاْف:يةافي

كأفى:)امعق

ا؟فيصفهافالراءبل،و.ماَتا4"إَواا)مثىءذ،أ:اللغةفىمهفاهأتحوفىأ

يأ.11jولهتتاتيفاؤءوايس،واز"%بذله)يشىءؤمةتوإن:ن1رق9هـفوداتفى

قخوميك،ا)قيضبمسنى)نه:؟زابنةةال،مطانهاهل!لأءندو!وفى

،موتءيرمقإلىاةمكسو،بصكنىإ:%هوء*،رض!اءنك!مبظ

ثالمعنىنم،ةامأتهو!فىأ"ذته)ذاسه"وؤ!قهواالشىءةيتآو:م!وؤمن

.ءهـتةنم؟وليما"!و،-اتووفثيدات.دلانهمالىقىوني

ر!معنأيضأهـزا!حكا(4ْ*زرهـوزوةيه)،رير13تْ،لث

.راقالو

اقدرولأجلإبقاوْل؟منى4؟):ادكصماةءفىالزمخشرىل،و

يقت!أنمنعامحكاذ!وء+ناه،بملثأء"وفيكفىإأى،بمد.4زلإماوا

لهتلالاةفكأ،شفو،يتكدتبته3أجلإلى-ابملث1ومؤ"رله!كافا!

ا،-"ةبمل.فىتهالإءا:هـ*ناهأنفىاءا)فىرواةقهو*يمم!أيد

وعىث،وا"كءغأهـةهـ"صكإنى:م!ناهالوأسطىر!بأبووقال

-السلامهـلميه-ء؟مىنْأوذلى8إلىراة*كوإذ،فضعك!وظ

.ةو،ث)ازوالفىفياكاالالةطلتهط"ارتا)صماءإلىرخلمحا

ين،آقصاسآوررأىوهـص،الةوم،)خههـفى!ةادر،اإن:وقل
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مهملاكلاطقو.ص*وانذثصا،التوملهالو،ةادر،اأنعلىاجمعوافقد

وله3باكالآ،و*الذىوهو5:تعالىلهوكمنمعلومموكا!"!اعلى

ت!الىلهةوومن"ا)،ء-ءىل"أ):ةضىةيهيهثمثمراه!)ابتتمصما

!عل"2)،!اهـبافىص4لمرال!موكاحينئفسالأاتبوفىألته5:يصأأ

إمئاَ،ا)فومءنالاممستيةاظل*،4ةقى"ساالايةوفى،ةونممناالموتقها

ا؟يةءمنىؤلميكون،!مْحانوهـوالي4اخهةرةمهكأاناسيىكانوربما

.،إلىورافعكمنيمكإنى،:ا)بخ!موصوع

اقهر"ولأنيقَالأهمذهتفسيرهد"ءثير3ابنا!افظر3وذ

بم!أصالاالذى.اّمإالمحد،ةؤالالنوممنقام)ذا!ن-!لصِ-

وأليةظة،تةاماا)نوم"لحىقدنملرصول.،!ش،،ىفا...تفاماما

ب!ثأ.وإحباه

:الالث،!اللهرصولعقر"آثحديثالحدهذامفدو

إث.افىد...،ةصصتيقظونكاان"ءت)وءونا!كا!للواقهو"

فلافي!ا!ليملمطلق،..الىوداةهك..."لهةوفىالواوبأنوقيل

اقهأنلمعنىوا،مىوةيك9ذ*ل!را!ل-وراةمكفتوةلميك)،تربيىأ

.ذكر.Lمبهيفعل

اطدتثفىثليكأ!تو،ل؟داءلءوئرفصاْلاف،وهـىف*عأما

بن-اجر-او،ادجماليقضلو،الزمانآخرفىبترلءبسىأنيةررالشر

يعنى،ء"ويخك)فىهتطلىهقولفىقالأنهاطف!عقإست"هتمطابى

*"بهود!ةاللهرسولةال!:طحقاقال،سنامهقىاقهرفعه،الم!نمامةنمو

4وطيرك5:نعالى!لولهو،قبلالقيام!ليماإراجعوإنه،تلمعبى)ن"

،ا)سما.المط)يال!برحم!أى،كفروأينألذمق

.24/صالز!2)1/60!كام(11
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،الموتعيقةتوفى؟اا،رادانعبماصفياعقبتيمترواإحدىوفى

ساعاتبعدأ"يا.ثماماته:إنأقهيةولمنأما.طلحةأبىابنعنهوواه

فى.النمراء"مهقأصيلزءمو2قمهثمرةأياماو

إلىرافعكإفى:!دير.أري،أتويماَتقالآيةفط!"أبةولومناك

رأىوهـو(الأرضإلىاث)ترابعدومتوةيلىواعفرالذينمقكر!طمو

تم.طأبى،"اأ"رجه.قنادة

وكا،،وا،4سرولق.الطابهاةالاقكا1ا)توفىمهىفى+ارَالأ!كلذه

وردتاىايةالرواباستثناءحأروةجيسدأياة4باا)رذعض*ءءلىتاتقى

ون3عقصإكافىج!ءلاءارَالاو-عنهأفلّدرضى-ء.اساشفه

إنكانووهو،الةوىامعناهوهـو6ض04"اوا)ةوممهنا.ةيَالافىفىالتو

8وت5أوومءيرْهـتقبفأ!ا.الاسه"بحتملو!ذلإماتةواا)تو!يتمل

مب،والكااوالأبمرة،انةسأقهض؟شملتامأأواةا)ثىء!ضاذ

!همافةسفىو"4وفىَءنْمسمادلقياص4قىكلْتأوم":تهالىقال

النوآويشعل(2)،اقبإمةايوماجورآ"وذونقا)و،،1)،لايظالونرم

1يةفىالصرتييفعملكا،؟قئينالاوالزمرمالأنهاى،آفىءوتكاءننمن

رسطناتوةخهاأوتأحدمبهاذاتى5:!عالىلهةوفىوكاأيم!أالزمر

،"لأ"آإىف!و؟ىذلأ،وتا!مآنميتوقل5:لهوؤو(3)،*رطونلاوم

إلىتؤولو!طهااكوفىعقالقرآنفىالواردةلمت!أمقذلكءيرإلى

.اءذعوراالغوىأدى

لفظ:الأصولءلماءا!طلاحفىوموا!فظى،ا،ثتركمنواكوفى

منلقلبلاتدا.اءتددةبأوفاعثر3(ةلمبينشخعبأوصحاَوصح

لا.أو"!بةءفا؟؟نمعاكاناه،عوآحرإلىءمهق

85/صانلآ(2)191/النحل(1)

11/السىة(4)61/مان.101(3)
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دا!"الاو،:يمتإذامنهلالرادوالامتثال"هزم:المثتركو،ثدة

ء!ا.ابكلثوينالةءنهدالمرااسغعلامفى

ق،بهأا!ابتانغرمطوم،حماء*قادغيرءقفو")ا:و،كه

بالقراشا،حنىلإدراكالأهلويب،أ،رادلدى"خصيةوم"قى

طابه.ق،ءمد4ةلاالمرجحة

عند4معنببكلالمفتركمقيرادأنيجوز:الشافهىالإمامو،ل!

رينة.4إلاأ،دهماءلىمجملولاالقرآءْتعنالتجرد

أةول!:انا)وسعفىكانهذاةررفإذا

لبه،ياور3المذالرةع4؟قربةأظارأ،وتءيرفىهـناالنوفىكلان

كايرفعولايدفنالمضلأن،ازرفعمعهذعرءوتالةرآنفىلي!)ذ

.(فأووهأماتهثم):الإفسانشأنفىتعالى،)2

!مرفعهشالىاللهأنمقالغرطبىظلههاجحألمحانالالومىر3وذ

،اسءنإبنالمصلميحة4و"روات،الكابرىرا:-إوهو،ول*نوم+ونمءير

فى4.إءالمعولوهونختارهالذىو.و،تقدميدكازابنراىدوكا

،وأخيراأولا؟ىادهاءلموافه،!اب

حياد9ْإوأ،لءلموكاإلىممةل"قلة4اكةكى:4الغوأعف%))4حةيةأما

الهغة.واثمة

المكانة:أوروح9رةحعليالرخمجعلا)ةولا؟طال

ا!سكاقىحرةعل-السلامعليه-ى!م1ءفىرمجملالةولإن-!

:أمورث:طلا)روحرفعأو

كل"ينةقرولا،ةن"رةبالاإ)يه-صارولا8مجازىمطنمنما*إ:ا.لأوق

افىقيقىا،منىعل4"إلىمااله!لفىولطس8إيهاداءىْولاذلمث

9/ال!"-.*،إليهقيافيص
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ألىالرف!انعلييدل(إيى)!ولهفى(إلى)،ر!نْا:اثافىأ

*يتصسك.الطإلىخر)ا:تةسير.فىلورقالإساظ)ول،سو!سءهكانو

هذاكلب،وة،!هةواا"يزءقص*الفه"جمحاواللْه،وامجسمةاكبهة

والمئ8ض!ئملاومقر3!اهـضكلإلى:دار"اًدإيلءلالأو"ظاهر

يكالمحملاهـ-كانالىلمرادوا،اخظيمواالتفشيماقهإلىدهصناٍامن

.ء001قهاءيراكفى4ءلي

لفظمعهات3يذIsإليهتنتهىمكانالاةلمي!الممكانةرةررلمةأما

اذنإتوتفى0،،،)8ذكوك!ورؤمنأ5:"مالىقولهإزرا،(إلى)

العلماو"وأىذ)اوءتمآمضواالذفياقهيرةح5،(2"،خترأناقه

.(51نفاءمندرجاتنرةع،("،يرفعهالمهالحوالعمل،،3)،تدرجا

.!"اللرفىةص"لكاءا،ىو:داا)رفعبهاأريدأءور.ذ!ـه

الذ.ؤقال،وبم"أكر!عللعيعمىحاصلةا،"كا"لمةرفعأن:الثاك

يعطىلأنهعنىةلم*(61،المقربينومقوالآ"رقايْلافىو"يها"!إةبه.

نأمجصز:يةال،فالرسلمقبأفضلليى4ْإ،كالهحاولضيئا

معنىلامروحرفعوعذك،؟قيتهم4ةتةمثاركهلااةدبى4والرمقي!هما

ءعمفولا،ا،ؤذينضرعنه؟تحلا-ثضاأمجازأ4و3خ-4بملأ،له

ع،اوعيسىءننر31أوذىمق"إءالأنهمقهـناكانلىْ،قأ!اظأ

ةلمذكوهح-))حلام4!ع-صدإبراهيمنهأ!أمقاللهو(نجاهقضلهامر

فىاللهيند!و،الأْبخيا.أبا4ْو3مع4!نرفهأفيا"4ثأنفىاقهيذجر

4)1(أثرح

19/دلةلمجاا(3)

38/ه!الاال!ه(./

ثسرالنو(2)

10)،(فاطر

54عرانل؟(6)
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اهيم:إعلو"لإمابرداوفى3ر1)ياذلمة!4:5)لهوعنإءاةءنا-إ"باره

.،،)"هان"ربنوينس"-اَلافي*اناماعهدبهالهرأراثو

عطفثمعيىعنوالصابلص:ةلانفى4ةإ":صاقهأن:اخ)ا

أ!نأوب*ياراصإذا(بل)اناللغةفىومعلوم.ة!"4)اش:ةم(بل)ب

ى؟،إنتكاولذك،بعددالمانقيضهوازباتقيإكاعاالإضرا"بكاز"،

الاةفى!و،ة!طأةوىهـىةذ،زا!صطاها-لءءندالفسأدوات

وعلبه،ء!يم!يقتلمناءخقدو.ماوانمارىا)سمود)تردعليكللب9"لقمر

وألبلاغة:اكاغةصرجو5ذا05ورفعهنهحياوهـومه"!"فيص،ْ

الذىد2والاضكاا)تسفمقلناذعر4سبحاْاللهأن:الخاس!

)نبهبماةطرقاخاوذكر،ع!ثيرةوأيواطفاألواإءفهوالألالرصلاقاه

ئه،أعدأمقإنقاذهَىيناسبهوماخكلر،!لمتةصت4تهاقتصا!!!م

"أئزفلا-سلام9ءلميه-ص؟ءفىإلاةقاذلل!ثقاطصالرحذكرولم

الروح!فرلار8جميطثم؟ينمشتركلأرو4ادكاةرخبهدا!،ابرنأن

"قيةيأ!نةااصكارخبأنمل!لاضرورةخ4المؤفى!نع+صفىfطنهفي

يد*ير"لط)دةعاوهوأ،رىإطرفءير.افيىكايقالكاربهذاعيعىمجاة

يوجب9وهـذ،ةتلوهانهملعوىمبطلاالرفعجعلاللهأنالسا

يمقلما)ضوحأو4أ،-كاْفىرعن4عناثكانلوإذحةيئىفىر1أن

والة:لىالصلمبعمامجم،ىزاإلاا)رةعهـذاةل8د:3)أدءوىءبطلا

ألعجزتلبرم!.مماادلكفآصالىلجوءا!انيةدكلا4إماْةأماإذاوءنعههـلا

يقور،نأ.قخامندكانو)ذن،ءخهآرا*اإلموءثممع-مالى4*)ءالمحا)،

وإبطالمكر!فىدبذلكبتحفقلم،كاإليهؤمهور4اامابل5:ت!إلىهَطا

،لأنهوالروحالمكانةرخ4؟المرادالرفعكرعلثقتصرولا،كدم

17-1569؟فبيا(11
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متوةيحهإفى،:ب*ألىله-ويأتي!الولا5ءليهيدلولابتلزمهلا

4رت؟ل،آيةفىالتقديروكذ!،ادكاا!ةرةعءلىؤرينة،إلىهك8ورا

،الإ"اقه

يلزمولا،فىا!توايربقديفبنماإ-ؤجهءاعلي-ذا5:نةول10"!

وأىبالمو!م!ةاهابه!يينيأقىأينؤت.:بينكا4الإما"أالمتوفىامق

عيبه؟ديى

بهد1.41وليماسحياالأصضءقند!واض:ة"!الرخأ!ادنمو)ذن

آضافبعضهمانءلى،؟جودءملزصطلأ)كاو؟4الهط4وبمءلىت؟،ا

ئقوعلااكيوةثق!ععنهةتلت؟أنلذكاستحدادااءطىء9شىبأن

.دةالما

من؟يمتعرينباس!فيخهياا)لهسا.سورةمقخالرآية-مةيب:اساجا

2رلاتةالذى"توىو5،ينلةز،-ادكايمينالعو-وهماتالىئهأعما

كيدكل4!ت،ونجتدبير.يفسدالذىهو،وافىكيم،اصهءلىلمبولاية

هوين4رالما3الإلسين!3بذباكهةفىثدةلموالق،مكركلويدءر

من4وخاص،م!رممق-إلسلامءلميه-عيمامهمىأفيىالقهبأنة1الإفا

وروحه8بسدهرذمهءلىدليلوهذا،هكارماايهإبرلهعهي!رميدسوه

:لقالبر،إليه4"وررذمتبل:اقال!رو"ورزور-ماتلو4إبصث

لذكربهنلمذالثذكا!3!إنولو،الىك*ور،ء"ارو!وةثلى)قْه

ئي*،،ى!"ا،ؤمتينارواح.خفىيثاطددأمذا،ءلن!)تا!جلاالإصءين

زيادةاإلىولا،رالدةأمورإلىذلل!فىيخجلماإوت؟مدياهوالأنه

.قحمؤرتعالى4)ءدءةخهىذال!إن؟ل،يروزراحكاام

ا"يرققدالمم!خأنءلي*اتصةدادكاريمألقرآنان:ء*احي/

يوموفى،موتهضموفى،ءولدهيرمئعليهالصلامأن:د!،افىكلمه
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أبعثوموأءوتوموودتيوءءلىوالسلام5:تعالطكال،سثه

.،،"،حيا

ءوب،يومفى!ذلهقيحققأند؟3ةافىءيده4ءوهةالكلمْوهذا

ءلىاعدائهببدوصإبهل:ةبقلناةإذا،مولدهومءايهادلامكانكا

لث"ا.*ملاذلدقى!-كأعثأبأوواصطراب%زنكهءايهن13ما

؟..ءوتهءندىم!يءلتيامقواى،كهـطسلامفأى-

وجسدهشزمهورؤمهفيأتهمخققمقلابدث!ذقة*يق!وإنه

شهحدلكانلااو،لأولامهْ"والاءيا8ْوراومسر،مطثنالماها1منا

وعبثا.لةواالقر1ن

والةجث.اللةوعناللهتالا!ت"دقت

فىولاالهقلفىص!لالدجالل!قلونزولهء؟ممىرخأن:انتاسع

ببفو،درهتصاأوتصدمهماادلمفىولا،يهطلهأوييلهماأكرع

أنهاإلاآ!ادأكاأ!وإنالصصيحةيثالاطثفىمعناهلواش)،باته

.ث،ورقفأصبحتالم!ىتواترة

معهالمثبتلان،ا):افىءلمةدمالمظووإن:الأصوليونوقال

فىيقعإنمال،طاثر31ان:تبب4ابنالإماميةولوالذا،علميادبز

إططتهب"نأيىسيفبت!ه؟طنسانالإطةإطلان،تاب.إلاةىلاالنفى

ينفيه.

يرجعوحدهاللهوالىلةلممأافىهذ.والتحبقمقالفم5لناما!ي!راهذ

.51مردعلمن!تت

rم/مريم!1)كا

ا،سيح(-13)
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أ!ضع!إلفاك

ألزمالتر"؟فى!؟ءلنرو

.،بهافىترنفلا"صاعة؟حبمرووا"

161/فر"زلاأ

الملامءليه-ء؟م!يأنعلىياتمرواوقيمعالمعهملينجمهورثتفق

آخرشخداةخلوأوأئم،أليهـودءنةضلهأرادوامقأيدىمننجا-

.خ!-!اأفهنئ.اظ

!عثإلىوروحأأ!جبرةمهكابكأ،تهفياأنإلىاكليورب!ذو

و5وهذانإنسدتداليهآرذوعا4ءكاْفى4ت)إلاتمهل!ريث،اللهشا.

فى-رةاه3ذبماألا"حمالعنهغيريط-اهرءقدْاكتاررأينا

المر)دأنإلىب!ذ،نخلانمبات.!لاهذامنوآ)ثالث"لمىافطلاالباب

،،،،،،،،،؟)!قطالروحرفعمجارةخ

،لفيخالإمامالأمنماذ*وط!ل"بالروحالروخأنإلىب\هذالةى1?)

لهةوفئَاقمجرلآيةأفىالتؤىئولمه!رثلهك"ذو،ةهه"لمومن(هع!بدعد"م!"

فىولاتر"ؤولْو،ا،وتمهى-د،إلىوراه*كء-وفيل!انط5:تعالى

هالناصءلى)ترس!وعر،روص،بغلبةالأرضفىو"كهالزمإنر"آ

بمقاصدولاالأخذ،والسليمةوالىبرالرحمةرء*ُوامق"ءلميمهفىغابماو!و!!

ءيىفزمان،بقشورهـلمواذصك،ظوهر!اءلىالوةوفدونيعةأامثر

حة!والئرالدينبروحيه5َالنماصد"أيالدىالزماندول"تأو!ذاعلى

اظواهر.وابالرسومييدنةغيرمن!ااسر1فىحلإصلأميةالإس
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.الا"حمالبهلميد4.1ا*؟وةد،(1المكا؟.4)رخ"أو

العائاءمنصاْارءواهبءذ3ؤذ12!الزمانر-آفىء؟حىواسانجزلا)ةوماأ"

بعديركاث4؟الررلاؤاjوقد،واامصوفةمخالينوالصينوالمحد!مفسرين

أ!لصخ!ذهل!اما!ذ:لي"إةوذكءلىر،:،اب-اصب!ءوؤد،هذا

.تأباه!ذفىالواردةالأطد!ااْهـرظوولكنالإمام

؟صو"نزولالرف!فىالواردةالأطدتث:أنفىالإم!مقالثم
"خيص،أمورمقنهلأ،اءتةادىبأءرمفإقةدآطأطديثبأنهاالزمان

ايةقيهوايهاةلمط!بالأن،لقطحبالااةيهالاتؤ"ذيةدلاءتقاالأموروا

تر.اءتو!شحدالابفى،ليماص

،ل،دارهـزادجمالإن:فقال،لهء؟ممىوقنللدبمالاإ&يحعقوسثل

هااربأصلأخذاو"،كاَوعليعةا)ث!ريررإخةلوتزالتىإةهاغوا."اتاضوا

"كل.

ثكوتعودهـو"الث!يخنةالمكااخربهادصالرؤع؟أن،لالذى(1)

،بىدهكلداالإمامذهبكاأيفاوت11ءلىالوفىمهىصاملايهوتاوفى

فعلاتقررالرالأطديثانإبقرلو،ت:،افىم!ىتراثهقد؟توفىلأن

."دثدةس!اةيكاتماهو!"الترولبةرر.(بل

*إ2،،حزمبنكلدلإءامازررهبهاذكفى!ظخوتالفغشق!ض

رله،ءىهلا!تضقيةق!أهر"ظفعرو،قىقي14ا،وت"وفىأةواان

إحيائهد"ا)زمانر"1فىاء4الة!اؤ+وديس4و)كا+ةماتء؟مىوأن

ءخه.يتينرواإ،دىء:اصفىابنرآماوهوجديدةباة

ا)نزولءنهولاثلزم،قهاأؤاء4ثث"نميءئهو5لنزواطبااد،ر1(2)

)ناأنز"و-هالىةولهمثلالجول؟روكاوردقد11ْ4،عالمكانمقا"بو!

ترلَآو"لهةوو1'5/!باطد1،الناسع!ةاوءتثدشدبأكلط4في!الى

.61لم1)زص4،1أزواج4فيءاما*.*ملاءقلم
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سنننح:*بينمامخديدهافىالرواثاتتتأر%خ18لأرضفىمدةالترول

وا!لاد4!ااحمسقتلمهترولهمناالدفوأن،يسفةأربينالى

اككأير.وقتلبالمارع!كو،ل(لدطالمسمى

"!ثرالعدل!و،ئهمبادتسود،ىلإسلامايص*قء!ءةمو:آفىوا

اءتخدهماوء؟مىزتلمنا)يهودزعههابطالوإ،والر-اءالآهـنيهمجى

.أرصكاخمايءجعالصلبيدة4ءوإ؟طالنا)يههمقالنمادى

"هق3ييرويما)حرا)ةرآنمن%إ!إلىءقة!لامذهأمحابإستندو

لا2يمورةفىالله،لقد،لإصلاص4الآثاروا،آتلنمرةا4الستيثدأط3

ا،يدفىالنماصو؟كام...،:ى!؟!بآريمالبشرىهـقامفىعران

.،\،،وى

بمالى:قالعليهنعمهيصددوهوالةيمامةفىلهيسىالا*ى-طابوفى

ا؟دق!إذوالدق!وعاثءإيكتى!لراذيممرابنىياء؟اللهقال"إذ

،"2).300ولوالمهدفىالناصتكمالقدسبروح

؟ة.الةص1نفىالأرضإلىص؟ءلنز؟محدل5:ابعهنهـم8تلد!ة

و"أنما،نياالدفىلو:لكلملأنهوذالث،ال!عو5:تعالى:لهة،"مْ:قال

صءان:4ر71!!و8"مطءمنالأرضإلىلهتروبعدلا3َو:مطناه

ل؟إذاوصيكاء3،آلا3ن:حأنك8رفعثما،يدقالنماسكلم

.(3)لَلهـذ؟وهوجالال

.46عران"/ليآ(؟)

.11ة/ندقالما(2)

الحسق،بئووفاله،بدزابئءقبسندهتفسيرهفىبريرابنقاله(3)

002ا؟جلىالففل
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تهلميغفى؟ستهرثم،ءلميهرفعالذىسهضهفىص.كأل-بأنه"قولكلكنو

الكا4إنث""،الترولد!بلا3يصىير"فالاناصثهد"وربه"الة

-السلامءلمية-حبم!ملاو،!؟إلجزسين)فىوإلىع!مأثينأ)حلاجاوزمق

الكمولةستفىةوءل"فيسءيرأوادكمثلةصىثكأوافىوهـورقع

.ايستكلموأ

وذلكء"يى،ولترءلىليلاد4بَالابملونينالمضسعاء4وإن،هـذا

،والنغدير:حكهذ"أوأنه،ل:ؤإظرفاءت!لمقىل*وط!ملأ3لْان

لأ.3وتكا*الم!فىسا")اويكام

جونأنلابدنهؤإ،ةزج!!موآيةَ*مباشرتهولادعقبكلمهكانذافإلأَ

لموالأ،ممجزة؟عذالثآيةةلو!كلأصالىكلمهو!وءإجهالمععاوف

لوف،15محخادأصأإطكلءنم!لا)نحيصُ،ءيىالتةصيمصالىمجقج

مقامفىاكنصيصوكان،ءإيه؟صةدوأنهأما،لْدةفابهفبارالإفىفلاحون

الإنجارالذايمونأننلاني،ا"رىا)خمعمت!دادمترإموفىةعىةابشارةا

آيةلا73كلمهوهـو!ن،المألوفعنها!عمفىد:اززاهـةياوىط!لا

(ل3حأنل!زرؤاز4إلالذ!ى!مولا،طفلضهـرهم!لك3وفمجزة

!"يعثوألأرضإلىبزكثم،ال!ةولةفىيوءلأقؤجلقلالأعلأو

،4صةثلاثينابنوهـوبعثح؟داان(2)،وللافيفىافابتوا،حغل

وان،ن!ةة21ض*ا"ول؟!ءودة،!مأشمرأالر!سالةفةوظومارص

وهوورفع.سنين"لملاثالرسالةمارصأنهني*"الابعضلدىالمئمهور

اىطلوءلى،("إقليل)منهذاثس31يرى2ضم"و8(2)ثينثلاوثلاثبنا

.2ل(ع)هادةجطالوَال!ا،وص1Jرا(\)ا.

.3:23لو،ابرأ(2)

ثلاث!اوولورف!أنهوالنحلالمللفى"تافىالشهريرى(3)

.إمأوثلاطةأثثروزلاثةنئ.ألو

.راب!حألاءنكعبجربرابن،قله(4)

http://www.al-maktabeh.com



-198-

!!ءإوءند،والىةثينا)!با-"ينإين4"ؤاكم،"أكفحالر:قتعنهةخمدير

سنة،ب!ينأر"عونا)قولد*؟4جببأن!نوالمحدْخينرؤ!،اوينالمفسر

خسيمكثوهـجل،وعمربن؟حاارل8و،ا)شوليثحدطهلول!وهو

بهين.أرث!مينهأءند!وانحتمار،بهيمتلأتا-تمة13لأسضيخ!

أهـلق5ن)و،:قعالىقولهفىى!يءنزولإلىأيضأالةر؟نأشاركا

ء،ج"م؟-كاون4ءا-ءةلاويمءوته"ئلبهيىؤمنإلاالَلأماب

.(؟)"أثميد

4ءاث-كا!ءعلىد!ب(ءوتهأفىأضهميرانإلىابيوتفذهب

!يةوا،وغيرهير"رابنروىاكا5وأشمرالطالأقوأصحفى-؟صلام

ونه3رويدالةضوللكذيفاهـدونالذينفىكلموع!علاى!مةيهااءىص

ادركباة.اك)ااهلءناحدمقوما:الايةمعنىوحون،بهفيؤفىون

إلاآكلءأى-نزولهءندب!يىآمقالاالوقتذلكفىافزولذلك

وهعح-و)!يمتهقهإةوتهادءىءق؟بونهولتهبعبوديتهنوإمقكفر،به

.الثالأةغ"اانهل،و))ةولهاهبنالطبرى

نررلهزمانفىا،و"ودينال!تابأهلءتأحدببقىةلاعليهوبئاه

.4ة.1.0وبهآشإلاالدديا1خر

أيحتابأبمل"إد!حي-،اءكئدأط(موته)قالضحيركانوإذا

إ،)ثمكاينل4:.اكلويمدقوه،ضبهاليؤمةورفعهكلقيى)يصعدوافه

لبق؟الو،نزولهبعدالجزيةيفعسوفدأنهالمقررةالأطديثأشا!ت

اقهرض-ننة"رأبىءنالشيخانروىةقد،السيفأومشك-إلاالا

150/الناء(،)
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قجو)بهد،نفعيىهـواك:ظل-!-افهرصولان-عنه

أ!زير،ثولةك9،))صليبكاسرةثعدلا،كايمعىينا!جثنزلأن

السبدةخون،،"لمق،د،!ثفبلهلا"قآالايفيضو،الجزيةويضح

.!يماةومااج؟لامنفيرأا!احدةا

،كتاب11ل51منوإن5!عث)نوأةرأوا:ريرة5أبويةولهثم

.،شهيدأتلجمحلأون))قيامةيوموموتهل:ةبهليؤمنإلا

إمين.الأرءن!ها؟رواتنبفالبابص!ثيرةذاbةىديثإلأطو

اصبهيهلم!صا-))سلامءيى-ى؟ء3.بمقدالقرآنأنعلي

.،،بما،)قئنلهارالساء4لهأوإنه5:-ءالىةةال0ال!اء4

ىأ،امةالمَب!وةللساعةءلم!"؟ءبأن"يالكوالايئفرتةقد

العينةفتح(4ءللسالصلموإنه)ءوقوى،برىالا3تهاءلاماأءدهو

الا.*مةأى،واللام

،صإنابنخ*صؤىمحيح!بأ"اْيدكثيرةأطدتثوردتوقد

عيىنروا!ى8بأنها*!)فسربأنه!ية)ابنتصلىجرير)بنوعند

،عباسابنقفىعنوذلك.ا)ساعةةيامقجلالزمانر"آهـى

يدسثوابرهال!وابن،والم!دى،وا)ضحالص،نادة8و،هدومجا،والحسن

هم.وتير

عدعلىاوآنالةعلىب!ودةيَالاهذهفىالضيرآنمنقيلوما

ألاكهوابرأهالموتىإ"ياءكهى!يءبهأكأماعلىأو-مبلىحزو-

96/فرفلزا("ا
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السياقلان،مستةيموةبرؤجميدم!بمزاتهمقذلكضءيرصربْالاو

عليه.دليللالوأ!لاو!ةطيمص13بئشأننى

؟افإ"ىآسهخاهل

بتثمالزمان"آؤت-ا&لامءاجه-ءلجسىبنزولالقولإن

قءالوارداشيؤيمتأحديثرنمه؟لسنةبتئموهـو،بقدمتابكا4ذ!

تفسيرهةى"ريرت؟ا9أ"ربم،كاالمةدم-ءخهللها!فىى-يرةهـربىأ

تعالى:قوله!ىاطسقعنرجاءإدءق4ءليابنحدءناأ:،لصث

ء؟مس"تءوقيلقال،"وتهل:ؤبه)صؤهنإلاا)"كتابل!ْاكهوإن"

.أأجمهونبه:واآزلإذالكق؟التهءخد"ىن!ا4إإوالله

،دثضاخ!ر،لكا،)ةسمبا3دهوأى!مءبتاةادسق،زم!قد

،،بهليؤمنإلا،:تصمالىقولهةىاوو!عقءوفءناْسامة

بمد.!متولمءبمسقال

قهةولةس:ابمأعقبصالوجدنافى4الاثفىذهؤىنارطْولإنناثم

انهذلكومعنى،حكا؟ءزنرأاقهج+لمناليهافهرةول!ل،:تعالى

ذلكقبلبات.اكلال!أبهيؤهنأنالاةحدهـ!يموتلاى11ته!ربارةع

الليا.آخرفيلهنزوبعديهون4)!فيث،طدا؟؟نهماوهو

و!أنهيمتلمى!؟ءن))--بمي!)قهرصولقال:ن-صاقالوقد

.((همالقيابومةبلإليم"حضا

صرركانوإنوهو-!زفيإلىاطديثرفىقدنمدءشأ

المرسلإتافي"وليونأصرحوقد5ادفد!ولالموحمفىأنهإلا

المساْئد.علىمقدمن!ا
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!عدللإجماليعاناوةحأنهآطدخيركانوإنا!دبثوهذا

تأالحدتثءكنةةد(ةومو،به)ىضدرفىل!"الالوبمودالمكاية

"،سيرأتصلمحدإ"!او"دثث-أإسلام4ءلي-ى!؟ءو5بههاا،راد

المجطهـضل؟دلاكَان!تاأ)قكاحىكاللبلآمسيروزعوتهكا،للبهـل

عالا.ءخدمقررفىوكالهناا!يخوالذىاطبرلاالحبركل-90ا،:لمينالقط*ى

.إذنبهالعمل"وجب،الْاصول

معنى-ولادلامءلميه-ى!؟ءترولاعلالإجماعابروقدؤدفاَوأ

،"؟با،وت)-ئ!صكاحولم،ومستسرة4إدتفبوبةالف*ياتهلْانالا!ذلصحة

،جاتهءتأذهـباللهبأنروولأن4*ءفخطبحماالاءصقادمقو!ناك

بيمثتها!"ويم4ؤبهاى)أوالحاجاتتاو!شلاو،ادْتيىيةالرءجاتكل

.1،الافءبرياة"إيقةالحياةهذهتلاون

رةناقالوا5:إلى5-لهؤو!اثآنافىاذ!ة"ديدةقسرباله،إنزالةولأما

8،2رلي؟"نمتأ"روالمطل2ةبنانوبنىا:8ترء،ثةتيناوأ""ذ"ناش-ةثاأصنا

ثميمبتمثمآفأحياأموابأوعةتمبالنهفع.فرونجف53تعالىوقوله

."تر"*ون)3(اليهثمس!ييم

تخصبمنهتاكوليص،نب"رممقثر3أى!"أوماتقدعونلأنه

،!عتحتىالبشركلءل))سائرامصرم1تا5مقيىصىلحياةاص*خنا+أو

به.لالةو

نجاتهمدعاشعيسىبأذ(4)المب"نابه3فىثإيأ"م!ل،و(1)"

هعط!لاالى4،وررةحتئى،عادنيءجتةماتأنالىاْجلهئوت"اـه-

ء.اوالمثييةينوالصدالنيبين

ليل.دولايىالديهوزههذاوةوله

28/)3(اليفرة11/)2(المؤمن
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-ى؟ءاتهاو"ودْئيتب،اصالتىالملابساتإلىنمضطْولإْحمام

،ط!،افىوكلمه،ابءلميرمن4-.إةمن-السلا!ءلميه-نهوحبا

ثهأعداأيدىت,و،اللهلإذنا،رةىوعمفائه،ألتهلإذنا،وقىو)حيائه

كأيرنههاهحلس*إإفىبوتفىليد"ر!اإ":ارهو،إ-وءهو؟رةيزلمءنه

،ياءلجمعىح-ةربأنلأثة*اإمماتالملا!ذهإلىأ؟ظر)ذا-يرهأن

موتسماإقةغير!ن!مما!سرا)قااطتاةهـذهسaدالزمان!"آونروله

كا-الأعلا،تْلولله"-"لهبةوالعباطوارقتكمنا!تهءلىأهـون

ا،ةهـيىةءيرا)ملياافيرادةكلا!أءلئبالمجاكلذهالىلوْطرنمابرنا

والجدله.اطوار!ممفىواالأءرئء!ابةالطلزاش،بالنواء؟"سا

وتروله؟4زوثفى4اك"طاومااولما*:8ءل)ذفإ

تروله؟ورةحهءلى4بةايسائبالعجاه!تلتكلكاولماذا:نةول

فا.5اببو)صلأون!تاكباطواو5فا

!قان"كةتهرادوأنهرقدبماوأ)تفلمميمانالإو،ةحىم!ماببواأما

الأفعالمنالحكةولهذه،"كأ،ءزبنااللهوكات،،ألعزينال!ظيم

نعمالىعلههافىصرمآلانستطيمح4ةلمبألكرءنالنراميص4اهفىط)أفبوالعبا

ءنها.لى!*"5دامررءوبرس!،ستنمالاكا،فيا

2فىرقته!ءألمقىالنارمقةرأخراصت9رى9!إمليا4،شةافىذهإن

اكفي4تلك)يها)مت2،دوحنى"ذو-اسلاماوالصلاةه!إء-إبراهـم

،رانمالْاخ!سالش!رن5بمهاتى)ا!افياكا،وسلامأبردأبخكونبأن

!ص.عصاء؟فىفعاطباوايؤ!اطقىاقلبتالفا!أ،عاصدهمقالشىء،د!

اطن4ءوئلاثفىصادإلىؤلمبتهثم،صوانالىالجادطبيعةةإبت)ذ

فكان،!فلق)ق!اشل:"الىا)لمبحرماه4طبيهقليتى)االعصارهذ.
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هىو،صم111منالصخرءط،انجرتإتوهىا(\"(لكاررالظيمؤرقكاكل

مذ.أليمامسى،عكافسهءلىبهاويمشعايه!بتوكلالذىهـصىعمافىكه

خرفى)ذنالمجبم*(ءـه،بمير3ولَثير*وغيرها؟إ+إياا4المشد؟!ال
وتروله؟ءيسى

حيياءقالضبودليدأ"ينهىفحسروالبشرىلم!لا-أدبأنيب

خمبأووءا،:ةلوثر38فثد!جمقءظمةوأمام4"لمةمنرة!امابم

بتلكجسد.وحفظالرةح؟حدصاء؟ممىبقاهأنءلى"2)،ال!)الاهمن*)امن

با!عأصاةت15)!لا؟قدرةفىبال!:أءنمليى.ثزو!وةتإلىة؟طا

فىن،سنةةْلثماثلاوح-"هـد2كاجم2"و3كهةفى!!يندائمو؟قا!ن2!لا

يل،الطرالمبههمعرية4)االغفةالحيةاهت!يبطأجاد!ءقج!ىانيخر

،راا)لمتوفىتهمتصورد!وقدابم.إتهاثقومماوكل،لزاداءنلمةطاء2باو

لقد،ةلى؟العلياةي-،اءنايةلمؤم3فالم،الكاربمالةرأنفىوردتكا

ا)تحالمنينوقامعداس،ألأؤوامبهءاءلتر!ءيرمقم!!أل3

.وا)فساد

الملكاوتوروحهببردهجابةد-!-الإصللاموهذاْئي

ءروجهقيلءلميهن13ماعلنزلثمحالعبءلىالمهراجاءلةالأعل

ية.سيمالهءضه!يمئى!قوصرءيرمن

ءوصوعمدأهءلى؟و)تتصة!د!يلْاالأمة!ذهآكأوذذا5ل!لو

زءنا،الارضثهءلوء4،لهكاكاننزوثم،وروحهبجررهء؟مىرفع

النرنر.بهتا3فىاللهقال!اد:هيالترابإلى"يي!نكلايمومط،شم

بابهفىباغرل!ليسنب!ار"آفىالأعلالملأكل!ء؟صينزورأنءا

ا)،!كاي(كا)دحبهبىاالأءرةصورفى-ال!صلامءيى-بل."برولكفءق

عنهبن.انبى1عنالإممان"رشهفىورد

0/58أسفيأ(2)51/63الثهر(،)
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(وماروتهاروت)ا،لم!يننرولمقأبظبأءربليسوانه

ثم،واختبارألهمفضنة--ر!سلا؟ناحطالق!ملىينإنساْ"ورةفى،إليا

.،؟"رةاليةرة!صفىردواو5،كاناا!ككار"وء،عا

اخرقتاذااىاوالعادةالإ)ف4أأأم؟ذاكمقاءربدذأول

وسه؟ساووشكاو3العةلكلئارا1(ةماآلوت41ظو

الحمقم!جزةقىبرففسهءلمب!ىاليماس-ا،برراتهـذهوكلوءالنا

ا،وقى،ئها+،إو.ا،كدةئوكلامهمودهث،!نالوأصس"رقفى

"تبيرءلىتهوقدر،!بالة؟بضوعل4،4الاذن؟إىص،.،ائهوثقا

مو!ىف"هلته%وارقمقافىأءعلاههار"آإلى..الا"؟إذن+افت"الاو

ةضلاهامظاهـرتكابيمفءقالهنيولز"صتاكأ51اج"1"اة!مور!ى4"بساملا

الجاةإظكالزمانر"آونزو)4"مارفمهيكاوناذلإ؟مكامغهاءن

ئل؟وففامممقْبهالله"باهماأبجالى!اوفا15مه!ورأأمرأ

االهرضى-اكخلاببنكلرءةيدةوهـولالد،1كار.إذا،عثم

يدءىرجلاراىإانهانلأحادبتروتد40،ء،جااالهدان)زى-ءت

وعصلآجاالرسولنهتهاىاا)دجالاْوصافءاء4ستط+ق،صبادابن

،الدجالأوصاثء)يهتفطبقالذىذلكثةتلأنعهر3ة،ءهـرمنه

ععرفيى-صالثلي-الرسولق!لو،ذللثفى!سولاووا!صحأذن

-اىهب"اصفامست:4رواوفى-4ءاتسلط،لمق4*.ح،إن:ف!ال

.،قتلهفى!ري"الفنهلهكاوألا-رحم5:فى،ءيسىلانعا":4ثمتلهالذى

عاجه-عيعىأنتاح،رملاهذهكلمنوضحةدفلعلهوإمد:

قي4ادخصرةابالحياةابهذهوسينزل،سده"وبروحهصانعرمال!نلا

القادر4ث04كاذلكء.اط)نث:""ألزمانر"آفيلا"دلايىتل

وانبماط،ابحسالةهـىقبدتوإن4الكابيبا"واصساإالمقيدةفير

أعلم.وااله،لكذعليالدلالةاهرةا)فا%صلهنص

210/ا!لهةأةاةر!1)
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!ز،تج!المجالَبماا

ايهريماا)قرمنفى4)لصاورقيص،ا

و،!لمنىال!ت!ابثمق%اللهعبد)فى،لإ

الذىافىقؤثلمصبناءيخ!ىذلك..ْ؟ةا.

[ri،39/صيم011قيرونةيه

:د-!"

والةر؟نا"يلالأأفىال!لامء،يمماعريمابنعنثاطدورد)تد

واق؟تيركلماِ؟:ةفى4ا،-ب!ىفىاساالأوالممدرأاصاتلأارت-هتو.ال!ريم

:-)ا-لامعل!-؟ا&لميح

مقا3ذعاوا)تاريخزصلاالصقا)!حرىمacهـن،!يؤيناهرألىو؟ظرأ

بذدأخبرنا؟ابحكا4اقىت)االأحداثاسهيفا.فىمهوروالةالتهاون

.بلاصذهتدامإ-وعخصةر!3ر،أ،توإه:،ات"ثهإشريلهفىاخ"وث

ص3!رةأخرواثيما.،:إنحبرإ4"خامفىولهال"1الكاتاب،)هـذافىتلتبلم

ومعالعالمْقسهأناظنة)صتواحدةواحد"تيصت،3)نعو!س!ا!!نع

لمالآنابلانا)ْصثن*ذينمقيعممنملذى،2)،4اد!توإالكنب

نثما+وماصخت-إا،لهاكلتوءب

الإسلامدظرفىءايه"+ولالذىا،صدرله"ان*اتصبحزلمواذن

نانبأآلةكارساوديمحذاحيااثحدبأيتصلمااسذحابكلعنهأرو!قل

فىء،لهيهحمادالاءتمامثصنأ!لمسدرءناككاقةلمايهوء،يلهافيفىيوخاْ

الةرآنالاورفي!4(صيم13بئى-؟ء)وروحه!تها"طةعنأحفء4اتغرير

ف!ثك،طولولاه.قديلأوقىريف3?أمقلهاللهفىذظال!ريم

فىوفىلالانحرافهق4:درفىقوماطقه-ىء4حةعنلههمثرية

.ألمحقيدةولهتصور

924ءةيويها03(2)"02:30صاثو(1) : 2، L
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الذىأ)خصورفىالضلالمق4،.دة،ابا،وصومةالمجامعهتر.رؤامأءا

؟ش!ادةيةبشرراراتةى!ك!لإلهاو-تأيثا.اسيحهي؟أخإ23؟قىالىى!ح؟1،

البث!ر*القراراتذه9و؟سبب،ثدالحؤا؟ابفىء)يهالت*هِفلابخأتارا

لالسيحا،"يبلهةتار:ىقووادفىابمتلالأْفاهيم"Aص!ارتةيمل!مجملا

المقدىوالواقحالْانا"جلمفاهـيم؟ينهـة2)اكلق!أ،ر%آوأدفىاولارله

كلق4بةالسا؟وابالأفى.فيامارأهـذاءن":ؤك،لدينا)بهذللؤءتين

ىش!تلحي!س،اصلبة!ةفىينأليةاثباتءلىرو!صقااهـدرةعدم"ن

.ال!قدىمث+ؤاومع

تمالحاوىألطوادكلشابري%ألاا،صدرإلىعو"رلارجبولهذا

"ود.؟بىأتملا)أب،شيروما!ادخ4طب48لمعرالكاريمنالةر05ور

ا!لكؤو،ألي!اعاليطلربللا"4"ا.لىقاللَهلبصق،لقهرساج!ء!المعجز

نه.باخقإ"قاقغيرحقولا،4؟يا؟مداقياصولا،اقهبعدكلم

مبثرأإلاأرسلناكومماترلوباطقا؟اهأترو؟اءق":ؤالوشالىكا

فللانترلةاهوترمكاثءلىألناصعللةرأهؤرزفاهوقرأc،أونذير

ءلي!مفيصلاذأةجملهمنالطلمأوتواالذء:،إنا،ؤمةولاأوبهاو:ءآ

لكانابتادج!إ51آمنوول5:لىتعاوكللألا،"1)،اد!"،نللأذونير

،2)،00"لهميرأب

إلىإضى11أءوارفىدغبداليما-وءى"ودالوبساتفلاوإن،هذا

قي4حدؤالقر1نجعه80ماهذاو-))"لامما3،ء-،يممصأمهمول.ماةبل

وكأ!دلجيل411-هدالموجموالإراد"4مي!إلا4"؟ثداأ"ذتد!ؤ8هن!ع،

م!يمابنس؟ء:لمعجزةاة!لإدو،ولواصثعدادأ1إعدأديقالو

وأمهءب!ءتالقرَانحدش!ءقبهاب9هذافىهش%21*وسيكون

،ءاتهما.تاس:المو))سلاما!،!جم

110/عرأنلآ(2)107-051-ها"."إلا(1)
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!فو!ه!ُنبعفلا

عصيمأبنءلجصىةز"*،ا:لادةإلىيقا)طرهعالم

أ)نذرِ:8ضة5ِالمسبحمْاصيم-1

أيزمناالذىأبحثعو"ومءنهبعيدأيمعيءنالحديثيبدوقد

عىالحديثإنبل،4المس!يبفى(مالةواجاص1،وت4!ءتيهونأن

منبهنمعالماخ-!أءنالكلمبفارقأو3ملأنئف:"ثألصبمأم

بيماحا.شاالىنصالأانعفماذاتهتوازفيتلتكاءل

11هوصوعهرءوا،خملةلأطرافخاا!مبإخذأنْيقنضجضاوالبرث

نر!هضاوءق،وءتكاملةة!اوالصورةتكاونحتىو"تا:قهالواح!

+وضوحفىوأ!ىاثهعاالشضصيتين؟ينيئركطال!ريم%نال!ان

واحد.3ضصو"واحد

وةفحهاالسلآالاتبهضباركقدسب!انه*اللهانينقدرآنلةنم

بدعوة؟ا)ةيامكافىاثم،ري!ط"واصطفاهكلءاها!حامبففليىكات

اتح!لالله15ا،خارالمكا!رقالطا*!ةتال!سلا.!هو5*دالواا!تهإنيالإ

ضأن!:إالاطياةفىنله؟!يفل!مْائ!اعةوةوأرط12)رجا2ورفافى

فر!تلاوالس!وكتأتةا!د":اطلةبايرلو!تمو!*صإولص"،فير

ر"وانثموجلالها،افىاة،وبماهالملوكاطوصا8اللهفىلاقاداصصع،لى

.ةص"َالافىنهيمواللهكه

قولافى!آعرادْلآة"و.فىاقهماذع!هالأ"طفاهذلكومن
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العا،ينءلعرانلوآيمإبرا!لهواونوطآدمفى4اصاقا:هـانشالى

.،؟"،ءايمل!لإحواللهض!!منبعصكاذرية

قاعرلآءقم*لاءلنهمفموقصص؟فىفىآالةر!شد91ذ"أيثم

يد4ابز4ةجثاكاتذلدُإلاأن،براهيمإلآفىد"اينلاوانا.رلككانوإن

ثالحدتأتقلنم،ألزما)ةفىت*إتار.ءأمنقيههوهاصيمءن!حدتث

ام!اكبفىهانذرتالتىكلرانأةاصوهـى،صيمامإلىعرانلآءق

.ا،قدس!لىاالإصأ،مبدوهـو8كلا!يمطدء4راءر

كاولإ؟إنمقأبهاةبهتبرمر،ءلنماخثفمريمأمءنرذ*)اةد!ؤو

احشاكأاإينالذى،:؟نماوءو،كأيثماوأطق)تحقرببا4)إ4،وو،بالته

تبم%ر9و،"+الىللهافيروبء*4حقوؤجدمنكلاءررلرجالصاخا4شة

فلا،(2)،اقهإلىذفروا:هنلاد،"،ع!ت!المى4؟إؤرار:الالمت!ذاعل

.و"دهلهالىدلهةض:ء

ءنماربمايتتيأنفىورءبةىخضرعناَلك"ا-رمامنهط")اأتكا

والتوجه،دتهاصاكاالوجها"لامءقيخم-ةلمذةكبد!او!و-هانذر

ساعةعرارْاهـرأةوتفاجىا،ورصاها،ثمقيول!ارصةاهبالكايةاليه

بهض!خ!اض(!لاوالأْى،3رأذوليماسأبىمولودهـابأنالوصح

أسيفة:"تفىْايىءمتذرةط!برإلى4ةتتوبم،المجالهذافىر3الذ

كا"فيْ!اذعراوليسوصحتبم!أءلمواللْهىْأاك*ىفوإنىرب،لته

عنمماوذربكأءتذهـاإقو5،ب.دإ!لا:هـاومهةا،يمهـريىغافى!و

كا4تدويتهادد"تجدمةثى،أمراطاا!إؤ4ة،ذهكا2،6"،مي،رلاالثطان

33،83/عرانلَا(1)

05/تاتالذار(2)

36/عرانل-(3)
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،مي،رلااك"طانمنوذرث!ا4"+يمذهـاثم،حفظهو،ورعمايظ،لعنايته

،طأنالفوا!وىعنوازكلق،لحفنما!اهطإاللهاو"قبل،الامأهويةغاهذاو

.،2"،حسنانأنليغاْثاواحسقبق!بروله"ياتفئ*باكا"

الله!بة)نيبرث!،طانالفءنرة2ءطاءلزمنفى!لصتوك!

ةآو،اطهنذرلأ!ط!رة5هـىوكذك،الحالدةالمعجز"مصدرلتكاون

ولدةكل!اإلىبهـ،1ودزءتا!أا!،،ثم،ولاد"ثابعدرفىا51تتلى

ثلمرفاياو،يممرجماةءىيرالذىفلالكاةتصتمهناكو،اخذرها.ونم

ع:أرأاليولوفىالكاؤلي!ون!ؤ،حا؟باءإيهاأءنا،ته!هنا

الذيئ،ءإرونذريةمنوهـوا!لميكل،س؟:رزكريااللهنبى3ْءوالكا!نة

،اك)افكإلىافيكلسدقىؤسا:فولقد،!!اسدانةأص3إصارت

قي.ت!ساllهـذاإلىا)قرانري!شي؟

ر3ثذلماء!أ)3فى"!ارء3منن13ماإلىآنيةالضالإشارذوهذه

عد-ي:اوا،1،!داولان(بدالجددي!)1)ولا،ا)فديمد!!)1،دبى!اط

قيا)الَساL!فاوذو؟،الةثبزإه)من)ذنو،ة،ضرهحايلأش!ا-طيهئي

وإلقا.أدكفالة،حقفىأص؟جمهمقءريمتكاونمن،حرفةقلام1"ااو*)ا

م!روكأكانلأنهتركهبماور"لهال:صق"ا)قرانيذعَلمحادثالأؤلام

إءسحوا،ث؟ئا14،*روصاطقي،4فىيزيدلاكانهذاأنوْا،4لسامهت

طريقةءلىبمارةوام!أ3".أنالودسحزفىوإذن،ا،فسروناهت"يق،!

اهصر،ازىءرف،عةاة،ا5كلاتشبها؟رالأتلاملةإءا!اسطة"اصة

زعريااللهإلىْيالامريةاة!ى4احلا،ت"اءلامةكانذلكلكلء

.ا:؟أمنأ،،لإإ"اتهذه"2"وكلزعريا،فاثا3و"إيى!الت

اءرهاءلميصلولم-َوَر!-ائرلهصولصرضر!المق)االغيب

إذاعف"رما"تكلأعرارت5خاصاصاذيثكانوربما،إ)يه

آ7/عرانلآ(2)37/ان!سلآ(1)

المسبح(-18)
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الكص!فوقضؤمهإلكاتابل401مواجمزس"!رآن15تخذنمأ!ر.بر"اذثإء

،أخبارهةىوصدقه،لرسولها!تهى"وءلى9ا،دليا،-تورأخبأذا5!ق

منذلك4:8:وبْو4صدؤعليليلتد"ىنراهذا:أن)علاههفىىواما.ته

يكفلأيمماقلام!2؟لمةونإذليمحتكأوما)مكإ4."توالةيبفاءأ

.،؟)،يختصمونإذم!يدخص3َوهايمهـر

عليه،يردوهاولمالحادثةلهذهذكرهاك!علث!كارهـالمأخهميبه..5

اع!وددأكميذكرلمالتاريخلان،4بوثْقدص!ىءايممجةةصكَا.ئت

.ةوالمهاظصالابىءلى3،رصءح+ا!الجدمجالاسضذو!اثولم

حتمعىزق!-2

،يلادامعجزةلقبولالله5نقىلن15ذلأا4"!ت)ادإروك"خاكاناق!

أ"رى"وارقتسبقهأن1)ماييا4اكإيمادتأ!ة9،الحارقأ)يسرءث

مقا،سبباتوبمودإ،كانل:"ب"أندقولن!مي،ىاطبيم+ئاالناءوس

العظيمة8وا)قدرة4مي!إلاالإرادةبْ،"ةىبا:س؟اقىتميثر!غير

هذ.ومق،الجسرفىأا،يلادقطرعلي9إتثاارقالضهـذهنو!نتة

الخارقبالأكلرا*إو،طدقأوغيرحسابصلمريمذ!ارزقالإرهاصات*

يتصلهـامنكل4قيْ،مرةطاء:اركةنمالأبذلككل4!"هـىو،عادةلكل

تهفافبضمنةيضالهاةكبا،*مستهْو4آقهببردير"rدى،وطانوأك!وىبا،

.؟لاا)رزقاذ5،صفةفا،!د4ا"

ية3،تأ"يهانتكا4.(ا،لومماكانو"لهبيإث8ونوص*،اضأنملةد

!ذغيرإلىكلحيرأكانتوأ،الصيفةىءالثتا4كمكأو،اثتإءأزىأيصسف

يممرأنأنْتجيققاوبهفت،ز!:مهاأواهر!َذلءهنما)يسرواياتمن

44/عرانلآ(111
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ولهركا،ا!ز!را!و"منفىيضوكان،عرانفةازص،مباركاكانت

رزحم!صيسصرحماكلمنالأش!لواكهدد،ألوانهاد!تلف!الرزق

تيكيأأ"يئمهـخ:ة؟سأالا،الهظيم14ةرزيمرر"ءقفي--وهـوكاةلمهاليجب

المعترفا،ؤمقخعفوعةىتجيبأنءلىيدتزلاe؟لالسهف5شاهذكل

الهْه)ناللهد:ءمقهـو،:قدر"4الىأءرلَفضوبةو،وصلىواقهبنعمة

.(1)،"ساببغير؟!اء!*زقبر

لا،قة،!ر"1؟قدمض))شاراتأ)ىإحدفى4لمألوةغيراثةالحادوهذه

أثارتلغدحتى(رةا3ز)اللهيئْصفن!ؤا)مبلإ:ارةمقدهـ4وكانت

يم.مرصلطيبةيةذرلهحونأنةى!رغبة4في

:اهـاومةزياعرز!ني*!!لحلامهمزذ-3

بباالله!ص1)فى4!إلا9!وضاتوساهدزكرتااللهفيرأقءندما

ءلى"ةحكاوى!يم:4يةذر)كوإلحخينالرص4اعهـثتنةسذىتىركتيممر

الخير،ق:)م!غا!ليا؟قتح41إصيىالذىلهحةوءةاطن4ءلييظوىماصل

وْ؟دهثمة"ال!بمبثيره!لاالمادقالمددإثمالروَىإ!اددإاللهفأمدولا

به:رالىضى9ا)ئبخبوجهال!طاههذامنوالوعك

.(21،دعا.11م!ث!ث،إ4طب4ذرثدنكمنلىب5ب؟قال"

لك،؟ذَسللناروووظرق،دىعاءيردثطم!مأات!هْاد!جنوهـ:ا

،ال!ألوف"قييدهاعدمذىالإلهبب"مفبئةمظاءرق5ظ!راتص4؟)

ى8يش!عثنثموثعن،4إ%لاةإلىسدليلانانولم8أ)بثريصه!هالذىلمبشر

*وايسصعالمذا!ن،العامى!جالكاونةاالةدوحدةىهمجىلانه!ودثط4!

سهـ.اوشاط،الخرانمتعولهنسبوأمحالةلاواقعا*نههب"ذك!

38لمعرانل؟(2)3!/عرانلآ(الي
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هئوو،الكابرءتيءنهبلغتدمسق9فىءنطاثجخ(؟زكر)هـوةثا

؟نطفةولمحهدمهتتضبأنخأكومقيعدوا،4ثييلت:او،عطمه

منألمضأ"رةالاونةهذدفى،ديد،ولودصلجبأئكاونأنأجلساطلهياة

الفكارةرءجمةصدرهفىقيإشاطسدف،وا)صرديبصأنةبعد،العمر

يم،صوءنممأهلهلةكىظو،اللهإلىلدءو-اإبةومى114:ط)أاذريةاإلىالعمي!4

ا.أوالىكلفهذكيرثأنفِىثىوكان،لردلرا!ثكلاءالأكلَءلىوقبامه

يعيد،اللهن40ءليالحارقإبرا.وما،ذال!ةكلا)ةءا!!:ونفلا

؟ا.ر3)زاللهةىوطات5مذا.مفلوبفىكللهقياستبلمقهاءود.!قد

وهـت،!لمغهلطك!الكابرةلمةتفةد،لهطل!ءلماطفَىأندؤة4جىزوأما

هـأقغهلمةدورطفىيحدلم،ى،ثر!أالغةةا-الةاظ!اووهقالهرم

ألته3ا*"منالذين!أعليهى5تزيدو،الولادةلاموآ،لامهوآاكل

.ا)لهسا."ظغ،بلمدذكقبلموا!دءنrمالرءئهات/ةحقلمعاترى2ة،؟عة

ت،و*ا.اذه3إكليتقدمابهءطذحفيئ.هدطاللهبب"شإكز.-4!لو

ا)اسؤإن،إلجشرا!*األرقرطااطادثا*ذاتتمتغور3فاحدْصربهالى

فيئته5نْانو:بثم،؟ة،فىاهافهدايريسناَ،نوعة!طيرأنيبو!ط

51يرماأنكلاننمسلإا!!أأقدو،إنونة)ابمذاة-دة5-هحان5--

"تأ"ولانماا!.4ـهأل-أسيارا51ص!ونأن!نته"ةيةفى!زرصألاأ0،نو

نأأو،دنماتمنونإلىورلأنلا)ررة!ولا،نا،!نال!ؤلاإقيع

؟طب*تامو!حمو،4رؤوالم!رء*)ا.ومحدنهعوحاق4مكا4ة"!"ك:يد

ران،ربه"تابفىتخأدبأن؟-اناثرااثبخيأصرلهسكان،الإ.ثا.يخة

وهووىرؤ،ر.َ،لالهفىفى4ء4ثأنى*:،ثزلا"لهوياط:يطتهودحدياتزم

لمطلقةاالله4!أفيح!!هوووصت*ةلاتالأمورا!بهنات!نثد"يقْ

تيماتاوماو،1)قليل4علومن،و1اتهمةرروء!،هـولمربهتق5رااطا

آ،01ال"اتإلا/الع!منءامةفيفاث.إلا
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فالا-طلعلىكلنا"ذ،أنهنرى؟رَعزالنهنبى!عحديؤخاوفى

لةضيةبايخرجمبوزا9ايرياكانماثم،ةقيمفابملهابتها!م!تجابئكانت

ويعرف)بهةاش*04أدثأراد-سالبثإلىالفاسالمألوفقالهر1عن

مرفأن،ةثشاقالمألوفا!اؤحا!ءأإلا*ظ!لا،نسمانلإانمو،الوهيلة

تأرباطقا5:لااللهبوعبثوقأو*تلىءذلكومع،اللهه!ةةثف3

نأا؟وابوكان."1)،ر8!عواءرأتىأ)حبرا*فكاإوقدءلاملىبهون

بمثلدفيكرهثم.(2)،هـيبنءلىهوك؟رهـال،:بءالىاللهءلىين5ذاث

هذالكل!هومةل،ن5لمأنإحدإيادهوفىو4"،قىفىنةسههـنيبةر

وسهالأءر)نفيبرهثم،"3)،شهئأتكولمؤبلمنخلةتكوقد5الوبمود

ا،طلمقةاللهمثفيذالاءتارفىوصحإذادىطأءراتهو!عموا!هيسره

هين،ول!8غريبولاةألتهجاةبفىمألموت!لا،الةالبوامره

ةد)رإلا4!ستوإلىمرده:ىءإلَفَى،صكلبولا"!ملولا،اهـونولا

كالقكبةولأتأئ!؟ثاْراداذاهأءِنماإ"ا)*طاقةوالشبئة،دإيم!

.(5)،مايشاءل*4اللّهكذدقال،،آ")،!بكاون

هوو،لاثفلالفاقْاكيخوجعل،قلدلاالمحاقرل!جابئي!واهْللنم

الإخصابةوةديد!جتو،مق*)اسببلةوازا،رةاداإصلاح!ءدرظ

،.ااكهاياةإنشاهمنالناساءتبارفى4عليأهونوهو،الربلى

ءيىاللايهلإنثا.أوإءادةالقدرةنبجافىهـخأثىهكانكلوإن

ألعاي!المشثجة؟بطفىوأهون

هرإلىإرر؟طاأدفىاىرث!بلاءةثقعلييار3زتلمفلشدةولكن

و!نا،،آلةلىاجصا!ربهـال!5:نفسهإيىتسكنكالامةلهل!جم؟ن

لاة!تبس%نآبنهةولن،قهذاتمألوفءق"بحانهاقهمجر"4

40/عرانآن(1)

82/"ينيا(،)

9/)2(هـربم

40/عرانلآ)هأ
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لسا"4وت*طلق،مث*اكيصأ*)اإلىأتجههـوإذاليالثلاثأوأبامثلا"

ءحاىسوى)اماند!بو!و،4"ب!عيوه!3يذو،د.4؟رإلى4"وت)ذا

زكرياذاتفىأ"رىتةةالذه،4ةولابالمبهرص؟إؤ؟"وار-ولصخفى

نه،لسا"نطاف4.رلدمنا"اق.فيلمووحنن،لانهبقيص"ناصيمذين-

الظاهرةهذ.يحمةانونؤأى-4ثخصهـوو!فصه(نهلساهـوولساْ

؟ىر"ألاهى

ألموبمكةإاطالإرادةواالكاملة9!شهئةقانونإلاإذنهـتإكلهس

ر؟ة(ءي)الى"شةارزقهذاثونجةل،تة!م!يرهلمممكاقلا!ذونبدو

للخا""ةدي!!لايهوندذاىَلوبمةل،ع!ةرواءراته:ياال!بريمنبرغه

أمامنجدْ!وهثذا-ال!لامعايه-ببمىاكلطرة،4الآتبىر-ألا

؟كصةامْمأدمصدرةإهه!ىاكلضة"باقلناثقدموهوالكاريمالقرأن

المسييحمجملاذثي!ءلى4س!بلكا،ـه)ااثالأ"د!ثفى،همتفاةرةبيصكاالحل

!وأكلذيثفىالطجبمىخرقالناءوس!إلاستقباالعدةإعدادو،تهوو

فىذال!ء؟ب4إةصإلامةرونةتقلءبسى4صأيقرآنضر!يولم،الولادة

د!يخ!الععاةحض4ظ!اةكان4كاث!ذل!لو،يمومرعرانلآقىسووفى

بعيىكلا4قصثمرضأنلوقاممادخرأمشموذاداكانلعلهبل،لريس

كانواالذينءنأفذهالذىهل+يفإإذلكرامصدبيبقصةءقرونةصبوقة

.تْلشإناليهؤاربمع،السلامءأجهءب!اقهلكلمةوفدامامعايين

صجصُ،،رب؟،امتبا!ظ!اد!تامن)أل!رأ
ر!ءا ،ملافىسصص

"ذ،*ا

!ل11
ثرأؤترمر!نئنإيخماءط
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لمجا!أالفهليا

تهدلاووبك!*؟لحل!!اب!مههـلا

آية،امهوصيمبناهـوباةا

50/أ،ؤهـ:ون

يم:صادعد)(1)

11"إ*م-ءليه-المغ4!صقدانفىالحكايمالذعس،فساب

!والذع،والةخوتلط!آرةياوذيى،الإلهيةالةف!لهائصمادعدوإ

ط-رك؟ا"طفاكهّلإاإنيمص!الملا!ء،لتوإذ،.وال!بادة

معىع!!راوواسب!ىبكلراقةضعىيم!،أئعا،يننسا.ءلىواصصفأك

.،"ا،ا،لراكين

نسا.دونيئالبمثساريخفى*تضهردلمريماللّهمنالاصطفا.زلهذا

بلمقاهأكاشرةلمبااكفخةلةإقىا5يختارو2ة،اءولاصشكةير!ء،ينالط

وأءظمأبل"ورةالانيميدهااللهلسو(دم)ايقة!اأولقبلهامق

لاذأصهاأهاهد.ه،وامأبغيرمقآدمخلقالبشريةتشي!صب

الهشر.مألوفعقظرجةoi)،-طره

،بمدا!اثرآلهآنعالعبقءفزا.لهيمعىر!طالىالةرآنواثمارة

دو!ي)اأثارهاو!فبهاتظون-السلامعايه-ى!؟ءمودجسلافقد

م!عو4وثسظونممنواو،أ)جتولةأل!*اطاأيمءرهاث!قوانايورعوولم

.رراهأنزعواؤقددذلك،نيةالإنهاعالمفىلهلاصالالمودانه!اعلي

.نـهَحوؤيأثأاقهلعغمةضويفعرصر

42،34/انكلرلآ(1)
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وجلاله،بها*فىأالإسلاد،ءِاوالإبملإلاتعنمايمأوؤفةى"8ولاْ

أ)ناسوءق،لتهايصبراتاعهاقىيأ-!-!داللهرصوكة!ذا

يب،ا)خ!ذن5السحةيرؤجمى""وتلمقى،وْصإرىي!ودادكاتابأهـل

حةبقة4ءقر.الم!)"ولألرأتىثم،إتالف!إثو،إقشنماخواوالصفت

أحمىالىاهنْاكطحئب"ريو،نثإ*ادأنهاءءلىوتفصيا!او،رطفىيمص

يهكأونئنماالذحالمناظرقم!رضفى"فسهالوتتفىوهو،اتروت"

ينهبدو؟حمدنمياإلعدمهـبرراا3ةصوربمطه!ان5نِهيتخذو،يريم

ءالفىلحقاالةولذا5اءان1،حةأاقهءقصولاردحنلمفلو،!الجد

يسما.د"تدثنهمنومهاةوا.ملاتالعناد

به.رءتوتبدظ"فيوتهفى4"اصصدقبرق:ينهذاودكر

والعبادة)طاء4باإولادفىيةو91هذهفىكالت%ص؟أنق21ولمعلا:4

ىذيمالعظللأص،ثبدابالتهلةموصهس!اا:،وأن،والركوعضوعوافى

افىمط!ير.الشأن

البشرى":-2

لأولتضلقى!اهى..والعبادةوالقنوتبالطكرعىيمتأ!لمتانبمد

بكلمةبشرتهااذ،العظيمبالأصالملائكاطرإقعنربشرىبلاغاصة

فوى"بثارةفتضم!ت،عىصفيء؟صىحب!م،ااعه.بهمخملأللةءن

:4؟ا،بهرمنومكانتهظ!"؟غتو،أمإلىأسبتهد!ؤ،و،صةواحمه

.،\خا"المؤمقووالآخر"فياالثط،و"يما

54لمصانلآ(1)
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الناهمطثكام،و:هولدهفىةمعبزتصصء4"وفنهبأدرالبنلمعرتذو

كذ!و+شصَ،وكلأ...همستةبلهةهضإلىأ"رى)ثمارةثم8ا!ا!دفى

ا)صالحين،)".رر،وهالرحمنء!بادن25مي!)اى!تن!وءف!ق

الاافعالهةرا*إلاثضخذيمعىصورقفىسىا)بئص!قا+سيو.هذا

،الفتاة؟أنهاؤهصورهـا،اكاصظ4هد!يفننساال!ن13ءر،شااجزبصويرفى

إلاءكاولابررفبالرطلنااؤتراقيلمنتشى*لمايتىيسةا)ولداءالمذر

تب8بيمعيوأن،وأ)تةوىالملاحأهل!اوأيس،والعفافالطدر

نفسهاالىقئلمويمهـرهم!وهـا،،زيرهط!ملابينا)تواا"حبدنةسدأدنهاروالى

ةيا،:ساىي.!هل؟ا!ماه!لهامن؟ذذتنمفتاة3بهاالخا"4ثئو!البعض

مفاجأة،أتفا،إذتما,"فىمطمئنةى5وبهنما،نهمدوعنإاحجاتخذتار

!ر!ف؟الافتثلروحناإلبماؤأرعملنا،كلولصوىؤوىبرجلفة*ء

ربهاكاإلىوتلجأ،آذءورةاامذراه41صا!ذاضم""ت(2)8،سو

ألرحمة،مفاج!هانةسفىمثيرة،به4هـستةث،ا)يها،قر؟ونلمجأ

مغبثكلعقالبعيدالمكانصذافىاللهمقوالخوف،رالنةوى

كاسافإن(3)"-قيا!تصانفىك؟الرح!أءوذ)نىص)اق،عر9

منهوتذهب،وشفقة4"ر4:إةجتزن-راذعري!سمعحينقئ

بلاه!فبارصولرناا)قا،له:ةدذئ"صو،نوالشيطالشهوةجفوة

.آ،!8زكياغلاما!

فاذا،الحلوةفىا،فاجأةهزة؟مد4!اثئرةهـذهةولتهفىوكاْث

أربجلةلهو8ن:ح!وتد،ر!سولأنهلديهـاد3ثألموهـىققول

64/عهرانل-(1)

(3)o81/يم

71/مريم!2)

19/)،(مربم
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لهاجب4بأْاي،راصإذءروء4لقولةوإنها،155و-ساطبتهايهايستغل

إحيفيةأ54-طتطةءلتتسا49!بر-طةاكجاابهدبأ-ئصلمثا!لو،غلاما

يكاولن!يىف"ةنيا،)؟اكولمإشرى-!ولمءلاملىجونأنى"!لت

وبلةللحظةا5كرذ"قىتتصورلمنها1يلوحو؟كذلدمادامتإذنأفلام

رثوالمص5ات3ؤ،أكْألاإالذعرابصالو"بلةغيرغلامءنهايكا.ن

مجملأنأرادنهوأ،ا!تهءلاهينلكذبأن"االأءلروحاجافأط8لهبثرى

طياةاسعلفىظلثمإلهشر،1دهـا2ث؟)"يمكلاللناسآيمةامجيبأدثطااهذا

ا)مبجةإلىبتإ!تأنا!)ءءزإن،يالالأاجاإإقتتتزةبار4نساْلإا

أآدم)الأولنا"،إلا%لمق!يم:4وهـى،الإنان؟ضهدهالمى)أالأولى

مخاقى))أ)طليقةا)قدرةيىالأجبالىليْاـهاخدرنثودلك،إسلاماءلميه

يماأالا؟هته)جاتضصنتو،ا)خوأءفىيى"لدالامختهسلكانو،النواهـ"س

ته.إرادو،ربةتهوقدروجىودهءلىعلامةيريدهاللهان

يدفعحيث!هالابهـئرثمإسرانيلى:)رحمةكذلكيىحون9

كذلكل،":إجابتههـ!وهـا،هت،صرهوابتغاه،ربهموررفةالىالناص

."2)،ان5ودحمةللةاصآيةلنجعلهوهـيمثءلى"وربلى،ل

وأعغالْاعلالول؟فدرةا!زاد81،قتصقدالبشار!ولكاون

يشاءمايخلقاقهكذلالك5،ل!!جا،ااءر،وكانعو"ولاءةقاالدف

.(2)،فبكاونق3لهةول!نم!!ةاأهـرقضى)ذا

صور،العن!ادةالإراالى4.ف)بالحلقاطةي!4الي!مرو)داولةوبهذا

ةدق"ا!االنأمصةأافلسفاتها!ءقدى)ااكبههأتوعليئقالحقاهذهاقرإنا

المألوفاط،دثءق4؟الغرطراو.معاوالةلوبا)هةولفىا!مر!رو

52/مريم(1)

04/نا"صعآل(3)

21/ريم5(2)
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ءنكلت!ركالتىط:ورتهحعسبعليتتصورهأنألبماضعر،قة"إتبكلضعليعز

مريمفيعيسىزوطىا)فئاتحيذهنجهلمت،ازهإبفىاللهصكةخلالها

بماق!اأنرلهاو"رافاتري!اصأله"ومقج-!تو،لوهـ!1/14ضورات

نننالةواالمة!دةغيرالله؟ةدرة"لمقه!نافكه4ةمكاسص،سلطانعن

لصةءلحااعيدو"إادعةيمدتهالابمرأ.شولة

ةةفخ،ا)هطمةاللهقدرةبه*اةضتبتةءلأنيمر5رصءصوأ"ير!

ا؟نةوءربم،:اشصريما!ورةقآنالةربر"آكا4"وررر5ك،،اةب

رحهابكا،توعدتتاف"ور.قةمهاتخ!م"ةtةر"أعصنت!ااعمرأن

.(9،،ايةا.شمنةوكا.كتبهَو

:الوصحت،إإكلهـق3َِ

ومج!،يممراءدذشاهث،او"ى!رخأرءلةةفىالقر؟فطث!؟اطديمضى

هايصورو،لثةالثاقللرنهااجدروفهاا"3فىزتء"تفةباتمقملابهالمأما

!ل.ذىمنهـولاأثد"وقففى

،لتالنخلةجذعإلىضالمحافأبماء*اقصيمامكانابهتذ:ةقنم،لحهإخه

.همنسيا،)2،نسياوعصهـذاةهلمتلينىا

بحتصلوتد،فيخهعولألأءمدةءنفيئيتالاأ)قرَانوتمص

فيهخل31!:*بطو،لماءاادسيراحملهاةىسارتقد"ريمقكاونالأهـران

وقط،اةيحالتدورأدتأنهاالأإالةفخةعلىماص،4*رقرك:ْاتسعةحملها

فىتأحْذ!لملهعادة"رقاثصامرألأفىيكرنوهـد،كأجا،!مالافهذا

منأقلو"فيةهدةزىوضهمعالمدةرصت!ضضفوألطبيعةالعادةمأفا!)س

القضيةفىيةطعلمالنصمادامأيمم!"ائزحرتمالاوهذا،4الطبيبالمدة

02232/)2(مربم12/مبرح!أ(1)
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عق،ميداةصيافاهـكاذبت8"لكابمدمريممخصأننام!.الهو،فصلبةول

ا!!تجم"واجهأنوثءن؟اةكن،ج!!ازفالموذلكةىلمها51

منيص!جمهامامعية"سدلام؟15-صةبنهذاقتالووةى8!فضيحه:جهة

إلىتتندانإلىمصطرةا5الجاالذىاداضراجه-وإنما،ةفسيةلامآ

تعلملالةطفىتبنمامقمعهاص؟)،ةد!"ويدةةت!و،ةل!نلابمذع

،مابلسا!اةإذا،الاغاضأولفىحيرةتماقاهكعذر!فبح!ءغا

نسيا()ت،اكلوأنتتمنىة،ء"سيااب!منوعنتهـذاتجلمتيالإقئ،

فىذكا!؟مدوتترك!لمقىحيض!ادمفىلاءتلالم!اأة1)م!13اتخذ40خراى

.!*همالواالفسيانطت

علىبصوتأذنهاتفابأالمروعةا!لاموالمفزعالهولمنلةحاوفى

ه!عوكأتكربكبممل!مخزقاْلافىتهاهـتزناداها5:ال!ادةغير

وقرىبىواشرفكالىجتياطبا؟ءلميكتساقطانخلةاءزعإ)يكوهزى

كاآأفلقصوماللر"قرتفةإنىةقولىاد!ْاالبثرمقترينفإمايىنا

.(،"،نيا)اليوم

ليدحاووه!وأ،السلامعليهإثبربمنهايهاينادنع!جةا،فسرونويرى

بقةالساافماثرقمساإن"ث،أريمح،ىيىدءثالاالمناعونو،يثلىدا

إلىويرشدها،بربهاويذ!ص!ها،قلبهالإطمنْنياديهاو2ة،إايهتشير

،ئلا:عنهاة؟سى(قومهاا!2"اومفى!بتما12يلةو.بهاوءشرعطدمها

جدولاأ%هـىبلربكجكةلم،!سرمختكرفي"هلقدتحزفىلا،

ينبوعإماوهو،لحظتهى!،الهاظقاأغلب!،قدءهل!كتصار!

هـو،،ا)يهاورتندينى!االنخلة.!هثم،ا؟ليمنماءبلأو،حريد

ر!اوالطام،ابثروذاك!امةيذا8جنيارطاءليكةلهسا!

62-34/مييم(1)
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وةرىبىوافهمرفسكلى5سا.4كاض)اطعاماحسينصبئمنهواقرآبلراؤنرع

فاءلمنىالناسن5احدكي"اوأوتع،باوإذا8،روعكو)يهدأ،!نا

البشر،ثي،ا"ءنلعىادة؟االلهالىشطتوا5"وهاالرحمننذرتأْلمث

فةف!ببيموا،تهارعدء!مأؤاقتقدأنهارآن411ثي"!حإثيرأ)ظنكاوأءلب

إ،"ممالعلى!ا"!جةثر31و2ةالهاالوليديخ!مجدا،و!هلهـ؟ءنها

اطادثةءلىيخمما!يااْجثفكلؤدلمهدافىثثهمجدو،لقومهاةلا،اوملا

.15ء!غاالىأولهاَق

،اد:امعبزق-4

اييماس،باالاو!دأاعمئبْتْأمطاأت؟مدوهـكا5إلىصيموتة:ل

تؤأ!،؟،المهدفىالناسيكام،:بأنه"بثرىلحظاتفىلهاكألقدآلاكا

ذين،،؟ونالأزر!اري!ثءمباتممظالذينانيلوحو"؟)،قىولاك!موةبه

،لوا،..لا4طوتجملنن""أتكابادةتقىطمةIاا*تبتلةاطاهـرةاا؟"كأمرأوا

.آ2)ةرباا"يفجنتلفدبمباعي

والتحقيرأ)صبكاث*تالىأطعلابث"ةقلغ،إيموتورج4:صطابإنه

4سلاكمنالذىالطا!!ي:)اذلد(3)،هـإرونأختيا،،ا،ريرآ3)او

بتتمسماأنثإيق4ز،وعباد.-االيكلنةررن5والماطونن!ا.أْلا!ن

"سواهاصأوكأكاتمما،؟ؤترزصهـافىض*!بوالدالحى:)اذد!لى

ذافي؟السرهبفاتو!ا)بغاؤمل"مْهلمينف،خ")،1،ةبأمككانتوما

إثارةوكا،0،،4إليذاثإرت"ها)يدوبه13صاأوءاذ+!*4ةتةؤم!َم

تتن!عثمبها15ءدا!نيروف3اذ،يئاهواافىةقرب!"و8المحاءفةتميج

إنالو.صا)طذلةلىثلميروصءكأ.،،لأعىهاأ-طتكار!خم!موئسضر

"؟"6)،ات:"د2!لافىمنكاننكاملإفظلوا8،المجدثالعجيبذكاثعرْق!ب

72يمص(2)27/يمص(1)

29/بمعى/(6)و(5)28/بمص(4)و(3)

http://www.al-maktabeh.com



-33!-

أقهعبدإق!)اة،:!دثاليدالوف)ىَؤ،4بمنتاصأتافىوأرقولكان

لملاةوأوصافىحنتنماء+اركااوجهلمنىانهضا+%وبا:ع!ل1"انىآ

موعليوالسلامث!ثاببإرأسرءإفىولمالدقطةوأبرو"تاتم*داملزكاةوأ

.","،ءياأ؟حثويو!أموتويوموللف

الهاالاأ،ألهنجاا1اح،،ؤ!افهءهد41.بأ؟فسهءننذلكى!بءيهفهو

ا"لاف،ءلئ!زةنةسهالوزتوفى،د،اوإل!!ثلاثةلثثاأولاهو

أشريكا!ولاأأولدالا(أاللهني41ْْأق،!يةل،ا)نطرىطواضولبين

كذ!وأوصاه،حياتهمدةلزكاةواة!ملباو)وعاه،ةبهباركنهوأ

لفومه.اصخاةووا،لدنهبوا)بربا

كلرتفهو،أمدإلىتةغىءدودةحياةلهأتإلىيشيروالص

يعثويوم؟وتوبومولدبوموالس!مالأدنلهاللهدر8و،ويبث.

.حب!

الةرنكارظزلا،اكاريصدلا)+نيصةالممبز"!ذهمشمدءلى"ِ

"وسم2،فىْأ"كأهادى5كن"ولم،"ز"!ملا!ذهيمصةوم4واجىيف3

ءبلغبلوغه!"أهـ،طلأو،ى!؟ءنشأةبيانءنديث21"وقفكا

ولعل،و"هلمنىْبااب"ع"إفىآ،4)ةو)جا)ال!شاروةاةواةلا"رلا،.

مقصا،به!أوص:ة!اماصحازه!إيرaAةأهمية"نى!!ءطادثلعاذلك

نجاراأ!ثألهأتثبتى*:سم5)ا))تإرتكانوإن،4ثوهـدهءةيم-"ضوارق

ثبنددونوصباهءاةولتهفىبلى/نأنهو،يمص"طءبثوصف4ص*ورءل،

لدين،وامل!لامجالصيضروكان،الوودطدةءلا!كلإلى4تبهكل

الحكا%الذعرفإنص؟ان5ة"كنا!مو،ذلاىد!بفيفسهترددةكانكا

اطققوليمصأبن!*؟ءذلل!"لاذعةوج!!ةريراْ؟انهماءليعقب

32-30/يمص(1)
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فإظاأكلق!شى)ذاسبصاقلرومنيتخذن9هّلدكاتمان:زنيةحهالذى

صرا!هذافاءبدوه؟آورربىانهأوأتنو!ج!ن43اثةول

*(،)،-سقيم

عدفها8n:!لطلسانو.اصابهاتة!لمق،مريمبمتا4"قيةةلأه

،وألمقلم:نلهن!ا"تيدءىكاا!ا!،يصىور،ا)ءيئ)أإرببو؟رء

،انقاءواء،5ِالحفاماحةفىإ)طكارة*شارثءلىنالةرآوؤةكااء4واهذ.

منيتخذأندتهكانفا،يثيكاونأى،!ترون4ةالذىق41-ولءذاص

وقا)فاْدحخذهالولدلأن،ولدالى4حابمفىؤلمهس،2ظ*"و!!الىولد

عذدُيضذهو،3ءثخالأايرو"حكر،لذعرا!داإءخداالياة!نيخر

.لا*صرةاطإقمنط9الضعا

الىمجتاجلا،قادربوى،ولاتقى؟اقوee:ال!ظيمل!أالههأما

اْريةاستمروتحقيق،وتدرتها*لىأ؟ةوة"وجدئناتكاJوكل،"صعين1

لهبةوبل،و"مه!نلدالوإلا،4الهليلإرادةاقيو"4بكاون141يجأدهاأ!

3بدنجأينكاقله؟م!ئااطالبثضحدأمراهبهـاقصى،ين،نو3!يؤكق،؟

ات!يبفويدا3تأذنكوينيد،وأكلائقالناصسخورب4؟رأدلَهأن

در19تهوإن"يفريكولا:لإمعننالأحدالوا-تاللهء:ادةإلىبالدءوة1"1

."ءسىقيمعرأ!دذااعبدوهةبمنرر

"،ه
!ر!برجصءأ

ئخاأر!لأ)نمات!دا!دا!لأ!ك، "كابلاُُس،صسص

،*1،

ثرأؤترمركنئنإيخماليرج36
صئئ،11

-34/ءريم(1)
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ا!إثالت

هـنهـاا"ءلإ!همر؟ثءوؤف.!ت-،الةر"لمجزمو

ثديهبينلماومصدؤا":ت!الىقال

هدىؤيهلإفييلاتبخاهواراة؟توءت

64/ئدةلماا،ونور

سالة:الرموجز

ينلجئ!ر4رسلاجمةبعثانبمبادهلثافهوءهيمالله4"رمنكالإن

تزىرسلهتا!صو،الرسلبدحجةاللهءلى"ناصجونلثلاوء:ذرين

لدهمهبةثزمانجاهأنإلى-السلامءليه-مآن+ملمنس!لاالى

عقءىبةول،الأممن5"وا!دونفليإسراإكأالى،رسلهعيسى

ومالىوتال،"9)الةأ)ضهةيملا)صإيت"رافإلىإلااسللم،:المح،

هنيديهبين،طهمدقبذلاثوالةرآن،اْ!ل)2،،ص؟ىالىورصولا"

وأيدهطياءالأْكسارْبالجرةالقعرمهإنسان،،سبحالإنجيل

:ابSكلقإ)جهى"وأا-؟و،لمقهالهَهبينوصءطافكان،بالمعجزات

فىو!و،لالا*ذا،"3)نبياو،حاىا)-كلخابآتافاللهءبدإنى،له

ووءلي!4،طبي!4،4ت!+ة"ءن-السلامءلميه-اح!صفءد+،ا

فى.تدرامةنمنساإن13الذىالسأصرىع.-؟5:أصالوقا4"ءل15و

حه،والهإ،(،يو،:لسبودوقاآ"!،"شطبوصعاللهموا)!ولاهـمافا!11

!،ه:10ءقكاوازرا24:15(ءقالا

(2i24:92اوفا(4)30ءريم(3)49عرانلآ
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أ"يروقد،I')حب!!ايصوعالإنساتوالناصاللهإينواحدووصيط

بالحلدا؟ثرصينء؟م!ىاقه4ءلى!طبهالله2صفيبمايمعص"بريل1ءيناذ

،2!،لإنيبلوااةوأكور!سوافىإلكاخابيعالهو":!صالىذقال"به

،د!،افىء؟سىزولوفى،يل"برالبشرِقولفى:لها،+عاىفماإكةاب

الطكنفر؟ونو،معاوالإفيءلأ)توراةبهيرادوقد،))جخابةبهيرأدقد

.كانان

نصابهاا،فىالأءوروصحم!ااثتحأقىالففسفىصالة:ى2ةافىكةاما

باءلة:ولحطأ.وال4ابملمافةس*هو،أصوابوااطقكإدرا!قموالإح!

.،دا!بأوهت)اصأفىالحننءنمتخ!ممرفةمم!

رةد،ءو!همىندصهءلىاقهأنزلهايذىادكاتابى!ة:اتوراةاما

زمانهم.حاجةق8ِوفلميةالإصااجاء4ةلجاالم!ةظسةبعةاكصت"مدمف

وعلا.،لاكالقدي"وت!قويرهابعدتهما،وملابمبمات

بهذايوراةكَانتةلام!رلاج-اللامعليه-ءيممىبمثوحين

عليه-حب!هل21عنمتىل:ةث"دءوتهوأساس،دِينهآعدةألاءخىار

لأقفىتئ"ام،الأندإهأو(3)الاموسلأشض!خ،ام8:-البلام

.،")،لأكلبل

-السلامعليه-عبىءلىأزلأالذىالكا!ابفمو:لإنجيلاأما

احياههوو-بقالساالصهو-كالأ!وراةلووح.وِ)حياةل!اكتهوو

وقيديلإء،إنفحةةكر،ذليإ!راإئقلوبفىط!سصَا)قكاالد*قلروح

ءن"َدكَاكطهنهةطا!م(وغيرءبى8بمباشرباقهيوصلنيةط،إلااضيريبذ3و

ه:2وصبثموثاإلىالأولىلةالرسا(1)

94عران!لآ(2)

17:ا5تي(4)ث*41)حوارةىهو1)فاموس(3)

ا،سغ!-ا"6)
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ئل.اإسربةوابهر!م،ىث!ذءلجيلكلفىعيسىد51،د!)و

أ،دماشتفكلامؤحدهرحدة!،لإفيوااةالونت؟3نا5ومق

ظعة.فلإسرالبنىرسولاكانولذلك،اءتارهوبخس!آابمظرفىر"؟أ

بالسلوك؟لمتعلق15هـعهانعديلات،ض*إيميما)تور)ة!ذه4م!ءدؤور"إ)+4

ئلياإلإساطناطوبين48لهلاإلمثتعاقماوءنالا،والا"حماءىلاقى.*،ا

نا؟،4وءشيربوأهلهأ،رهينو،والنمايزوتالفردإبهتو،ناطا!صلاو

"ورةفىيمامخربضهكانممايرموما!لعابضلرصعديتعاقبامنها

وتهذيبالاft؟باتأد،مخواشاتواءماصءلىئلا!"إ!لمبنىحاي!باتوءة

فىطه،ءأيممحرممابصضاتل؟ص!لهم4،صرحا،مم!ث!حإن،لنفوسم

،")،عليآ"رم"اذىض*إم)ولمكث."ل،:ءبىعقية"محاا)قرَان

فىيخرجلموالذى،4يضر*"طهوخكاضكللهىءث!مهىدين!وفهذا

،لوررسول؟ينالجوهرصثن5نذدللاا)لهتىالأديانءت،قيةته

وننماام،*!:هلاالله4أرادصاةج!ة!والعامهـ!مومه.فىالدينطيعةإذ

ءفعريحفكأت*حنولا،،كجبذدثسإ:)إ،جاةينةبطيرم"ط

والشرالع"،الأ،لإقي"يمالةعنولا،ةيد:!تلا!السُطحق4يمالأثلإاالهةيخدد

الاالى.ا،ئ!جوؤقاراسحياةيصرفدينأىفى4ث5التعنظ

هـىبهم.ا"إزىأالمنهجبذدثئةومنْاف-طعلم4ا،-يعبودكان

عقد*""يإراتاهت،،اص،تاريي!لمةءوامل"تداخاتهاذقد،ربهمق-لدن

تضشته9ْالذىاتخنمابىايطىأ)"ث!رنبلجاابسدبهارصلت4زفى4بما"طت،ذ

الإفييل،بهبخاءالذعروىذ!لاا)تءبدفى"روطنىابما!با-عق9را"التو

كلة8ثرةيرفىلمةأ"بحتانإلىاديجبةت!؟اأنذلكةج*ةفوكالت

لس(إو)يسالتدمدرسةاع-أكل!ا؟وم4ممصجب:اعْأبئءاموهذأ

98صرانلآ،؟1!
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3ء4السلون!ايىو49ثاو!ثر،ئدهإ*قاىمىالمساللاهوتأس!خصوأ

ادْعالإهـو7تالد،وه.!أن2!رسمفد4،8"صإوال!ب،ح!عيةلابوا

الله،4"لمةدا!اقيةددذاليمى*هـب!،د-ج!ا-هْلللمبنا!مدب!ب

-كفارةمواصإيمباكلموتهوان،وباسهوتوت5لاكل!بؤلفا

من،ؤيامهثم،*تهاور!د4ا،تاقيذربتهأنالمؤتومآدم4خطءنله!ذدا+

فىبا8كاع!اذإجهل،كاته*احوقبذلل!ا،ؤهنينذ-%أيلتر،اذك

مامصدركان)داخاعة،ا-!لزومةلايةأ)شبتالأعألLl،الإيمان

بهتجاهماو؟ينيها8دعاوىالدينفىدادءوا،الوراةدوى!ثر!ثحل(

صلطان،ءقبمااقهنزلأمادىءمبايناذاداو+صوو،اْبئ(عمتماأ،مبح

كا.أءولا!ةءوتألاالذىاطقالدينءقبذكا!،فىر،وا

-كلدالإسلامعليْىاقرانأنزلانإلىذلكءلىاوللاوظل

ح!و-السلامءأيه-5التهرنهج!ءنا)ةرآنفكشف-!!
"فد..،اطناتبالييىسىبماءولما"شالىاطفقااللْهدينفىي!ينالمزأمر

اطلميهوذواللها:قونمةيهءخاةونالذىض*ةوآسقولأالحكةإجىثتآ

.،\،،مستةيمصرا!هذاعبدوهنمويمربئهـواقن10

.عيسىبهاهطى)اأفىقيقةتشرحافىحيمالذكرمقا)*قراتة!ذه

تاتبيبا"ا.ب!؟فكلتسى41نةى-تءحفغةب:ينكا-ا)سلامعليه-

اما:مباو"وإرقت9يخاليتاتهذهومن،ةيلا!*)فيالىاضولت

وألصراطأفدىقي"رطالىزوجيهىءنهجذال!3ومئها،يديهعل؟اقه

!ستقبم.

63،64ف"%زلارةصو(1)
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ا،-يح:دءوةءنهئلي.إسرا.ىؤف"

الثثرجج!ءإيهتد"ا"رر؟طت،ذا،بحأنصبقمماينا!*يئ

:موىبين؟طتر+اك،راةالترفى.ماطكلءلقلغصدباالا"ت!ءتا)ندهلى

ربطتوأنما/وء:ادتهب!ابوصدفىتهتوطاالله44وطا،وءبادتهالله

51د8وما،المستةيمالصراطهـولكذأنو،ل.!لاوت"وا)ءِبميئالمغيين

يمسذغيرءوتأوافاكأرتمو

جا.مرسول!وكاا،فهلمو*هر!خءعق!تاهـ:نلافلا!ء)برنىواكن

ى!؟ءم51،ذلمهما،إءخهنهـوا!.ء)عوواورث!ت-اأنفبملاقيوىيما

،؟حدهمنكذكأاخافواللَه"ضةاه1،و،ؤ:لةمناخقلةوا"،ةوجدم

أفىكةْيؤتومن،،بادكة%:هغةدقالىيناتباليعبىجا.،ا؟8

يختاةون،!الذى؟مضلهمنهبيالهاديةاووكة"اومن،ثيرأ3َاخيرثاوفقف

--اللامءيى-هـومىمة:مرمقثه،3فىا"ظفواقد"يمودوكان

:!14وناوأحزاشيعاا!وحوا8وتفر

مقبهماط.كلفىخالمةطاعصةوطاءتافهتقوىإلى:أولا

.اذ4ضد

:!م(ءدعم

:خوكأولبسءيرفىقلوب9فى،بالضمعنىقي!"تالى:اثاْ

عراو!ذا،ءبمدوهورجربىهوألنهإنواطكلون)للْه،ْقواه

.،تقيم

يئن.احدهما8الاءكألإف*تنومحينألىأثاتقديمالكا.صوالقر؟ن

962/ةرة:)،(1)
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ألىا،شحأتباعا""لافهو:والاحر،نيهمحنئيلإصا.ةى

وئيع.أحزاب

ليخلصمابحث"!تعاروناوْاكسوص؟2فىذلا!*إإىكل!:د)يمنم

نواَدر.ا)رومانىوظلهاطعنير!تدوالاسذ:لما)ذلمقزجهأو!اَكمما

إقا،4مووو""وده؟وونيرإهجواكا1،إطالذئ2"أعتحةجقةيهونير

فهتظروثافكاة،،يميفاوروءاصتثا،ص+ونل:،ؤوقلربامملكة

ىءشرر!ءنه؟:مصثم5ءارو،ميهضم4؟آءققي،مس01!،ا!ؤا+ساممم!ء)كا

،حهودم!عأيدولءلىثتدقىقلموأنه"اصة،ءنهوأعرصواوكأ:ا

اهمماااز"أومأيثح-،او"د!وقد8طاءخهءصااو"أؤو6روه8*ة

ئفة:وطا،يينالساهر4ئةوطا،نيش؟رةلاففةوطا،ينالصدوزةم!اط

ئن.يالاس"؟ا"يماأءنهاوثحبر،ا؟صء!نيفةوطا،4ت!لا

فيا"خافواالذ!لهم)بءين-أ)سلاهاءلميه-ا،نبححاءفلذلالى

بمورربىهـثالله%ن،:لصلغااحيبدصإتاصيحةؤت3ثصيحومث!ممي

اللهاء:دواذلياإسفياا،شحل،و5،5!س!تةيمعرا!حوذاءبدوهنم

النارومأواه4الجتعليهاللهرم.ؤقد؟اللهيمثركمن4إبموربحربى

.،؟)،إصارأكهللظا،!نوما

مالتوعبدإلىعو"رلاد!ب-بهجاهالذىادين"وهرفكان

الةفو،و،البئرىالقل!يبتز-يةا،و"ويعةالثربيمانو.!ىالخا

فينا/دشن!لو،تهاذيماحرويعةالشربشكليات4ح!داةضور.عاوالف

وطقوصها،الشإيةيعةالشرقظوفى،التثددثللالفىةمهونالذين

10بهتامريمكألىوقالوا،بالإثمورموه،دءوةوردوا.4؟-وفىا!3

صريعة9حةمه4عن3واءراةصوبهمابحأبرزأنوكان،عظ؟

منو"العشرين!الثاكإلإعخاح*فىماوردذكمنوكان.وأصولها

(I)الماyr/;x
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سيهللمدذاولعكن.ئفالكاواالذهيعوالتقنرجالتقرق،طاب5متى(أافي،ل

قءنونة،اجمإل!ر(الذينبضمنوا!ذانألقلوب!كأ"حندهِ

وكالى:دءوت!أءتقثكيخرهـت3ة"كأسالظهدقونو،فيعوته

دتنه،اللهعنلا؟لمغأنصارىءولأى."؟)،اللهالىأنصارىمق"

لطن.5انوبىيمعى،ونظاء44ومهبالدينلة!تعظواقدى
ها،أءدأهءنهان،ةوني،دءوتةيعلونوأصإب،أ!ارآ،وة*ب"اص

فكا!.لكذإْءلمىو،ين،بصدهءنء،يهاوتةوءون،!غيرالىونماييلمةو

صود!صلخصاهذَالبوثو.را،ومومؤتجابسوا،ئيلصاإبنىور2"

(؟M،نمسلناأإواشمدبالتهاقااللْهانمارفىن،:او،لو

،ونمروه،4إوآمنواعيش!!لدءوةايسخجا؟واناطوارة!ؤلأء

م!لىولة.ةأغمم،"!"أءلىاأثثا،وو

دأ%ة/الواالخصوع:.م!نافإن،للديناطقلميةىى!،اهووالإسلام

لى:تااللهر*ه!

،إتدتءاالإ*سلامءيرببنغومن5،،3،،مرأ"إلاق!اءنديئال"إن

،8)،منا)خاصصةر"الافىو!ومنهلب!قي

اءاءدفيلتحملرهأْصلمنموأ،لامالإصءذاءلىيمهىاشمدواثم

ةرث!ابماوك،وتبم.لكذ3ر"وله؟مرةو،ةا!ىللوتشريصاا!5هْها

وانبضاأترلتبماآءناا!بر،:ذلمث؟كلا)،يام4ءلى؟لمبايكلربهمإلى

(.)،اشاهدين1مع،!بناارسول

25/ةيَالاءهرانل؟ورةص(،)"

52/الآلةعمرادْلآسورة(2إ*

91/الايةءهرانلآرةصو(3)

85/ا!لهعمرانلآ)4(عهمورة

35/الايةعصانآل"ورة(0)
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مهمةمنث،ت!ى"ينا!سهوداأن:الإول!.دحانيلهيةذه5وفى

عنقىق؟وإلعمد:ابتداءبهور!جا،ؤمن؟يندك!لاآجونالعصدقابلاغ

أ)رسولط.بعدهنالمق

مجردرمَآلأ!اي!،)رصوكااعب!تيأتر"*كدأفيهاأن:اا*ثا؟ية

لا"وير!4!وبد!قءج!ن،قت"ط:)سلنه..إ)ضيميروالةبفىةرتوةعقيد

ين،دفىالشامكاحضبنا،ؤاساراءوولؤ/أ"رىلةتةأتفىأ4ء:إاوفى

؟؟نالثاهد؟!ومقدة13الئفهذههـىفا

ة"ولة1فيألد)!ذاث!ادةقدىأنلابداللهشبيديمفءسلمإنكل

ها!؟إوإ،قاقا8وسلويو،يا"4،،"،قهفىا،:حركة"ورتهصْمسه

إيماولةءركنهىثم،والذزجميظ"ةلاأو،ال!قيدةفىهنهصواه.4علي

والجهأد"هت!!.تعونو،ءمهجهءررءتصعهافافىرلةطفى4ببنصر

.دء)).!)،هـدالدهـفا،4ذا"م.ءأاحل
ءاء2صفىلى+صءىومن"منعز.امن

.صْمد!

عثرالإثا!!تل-ال!لامءايه-ا&فيتلايذ!ن،واريرِوا

،ومكا!زمانكلفىلازءوهالذينالخصوصبونظ"تهمالذين

.لدءوةأمورأءنهث!ون،ى!ص)عامح+)أىلااْمط!واؤداريونأص!!ؤلا.و

م!احماقمصا09و"اتاهو-:لإخ،4"خالغإ"!مفربمدهمن*واظيئالذوم

ءانلإأإلا-!-عدأبجإعءلىوما،يم)دكارالقرَأن!"يور

!ةتن)و،أم!ا!هم4م!رزلزومنكيرمقيم.د!لاأ)ةرأنثومذبهمكا

لخطيرفقاهـواالأمراالهذ)دته3صمتداوقد،،لممماء*ا!!!ذ"ديل*"اية\11

الظيم،أدتهتم!ريمإو،ئهمنالواو"*

نأفىأصلممما"!تصرأرهمعإسرائبلبئمقءرونى!!بمنولقد

وألامىتجاد،الذلمز:ءهتقه!،مهالنرعو،امحهماظمة!فأملهملميحتق
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لتنماإرمأطرلطد-"إل!فى"و8"!ياسىءك%نه!مثملاءلمح:-،او

.،؟،،العالم"ذامنليستمماح+تي5:ظل

بأثيممأوأ،زابمده*ناب:اعها-تلف4له14صفور!؟ءأدتهفىتوو"ين

البه"ثارتالذى))تافىخلافال!وai،،.لمهصا"خاةوأكالذين

ظلرالاذينزوتلإ؟ن!ممقباز،ألافاخملف5،ا)كأقرةهذهصدرا!ية

؟مفممزعهحيثى؟مصى،ورففىافتلاؤثمودو،ءظميومعذابمن

ءي!بهطها"لذىدكاشو"يكلدلم"ف،ثلاثة*،لثآو،إلهاْوا:ت،الها

منب!رءأوأحزاكمملةرة،3ثاءلةية7اأنوالنمااهـض،أب:اء4بينو"ود

اكذ3سممكأزوتةرثقمءح4؟يةيمح!كجفى)تصزبمبمو،ةجماشر5ث!جءةنمو

مشهدفىلاودكاخزىءقالمتصزبةابوعهـذهت!ثعدهوها،!جب4َبعدنمة

الدين،.ومالأليمالظيمriاةإ

المحِومتراهـا:ء*جزأت

تازج!ملاوارقلمطهِايدهالاة!ومإلىبرسالة،9اللهث*ييلم

للوهىدا،هصزة-وبصكا!ن،اللهكأداطقفىوبهجا.ماأنعلتدليلا

؟ةء:دىصدق،:.+الىاللهةولبمثابة-بهاجا.بقلكلالمدق

.،ءفىلهماخ

جميعأ.هاي،الا5ءجزةيهتبر-السلاممخ!لميه-!!عااله؟يوإن

يمصابنوجلضا،:سبحانه،ل،ذلد3آيةأء4آن،كاآيةفسهبمهـوإذ

.(1)،4روأمه

طيه-جبريلأالجمثيرلشانءلءيسىمعجزاتا)فيرآنر3ذودف

05/نفىمرا(2)18:63ان!وب(11
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عنه!فال5؟ظورااقعاوا"ور!ىزهاوإبراةوء!الوأةقي!-"لصلام

هيئةعليالمطينمنصوروأق،قليإءسابنىإلىر!سول:"؟أبمه.لدهَ"نجل

منو!ث-الأكلاوليبرىه،اللهدإذنطيمرأفيكاون4زت:قخثمالطير

ه!انثلإرش!لامنقىو،ابيو،)ثفىاهةلمصالأبرهوت؟بىى-أعهىولد

ءررفيإسرا؟فىإهوتفىالمد"رله4مبت4)ا؟وهـو"ب)ةبافيبرو،تحمالى

؟وريمنه.5يرلم4ءإهدوهـو،4ؤوخلاطعاها

اطاةاصصا."إعهوءكافى+خلقائمالهتبينتاز،!،اهذهوالناظرؤ،

ثه"ياكإةا!.طابردقهـ"لهتأ،الكاثنءنالمصورلكايركا،ا)صكاشْةى

وكل،للهاذنبإلأبرضوا4لأعا4:ابركىإ4+ؤwlأورد،ذناللة!إ"ىتو،1،"

ءلىالوبمودواطياءلهاللهخوه،ءيممىءولدمعص.يمكافئتتسىمذه

اللهعحلعديىمثل)ن،-اللا!4ءإيم-آدبمءثالإلامثال!غير

.(؟)،نض!ميةعتهلهكالمترابنههخلقهآدم

!*،فى3إقإذانهفإ8دةة،اكأيراللهدرة4)انتهلككذومعبزاته

%لمقءرظدر.2-ز،خاقن5واحديدءلىالمحجزات!ذء.ا!")ءلى

مثميثةإلىعردهالأكلَانا-لإنساناءخبرإذامغالءيرمنالوا.حدذك

ءواداةالطيعةثبمألوا،ةيدةءير4الطليةوإرادتهوقدرته!شالى1(ألته

إلم!اسانءلىودهـلمور!ىت؟!اذه5بهءقبت،صاا%رىوْطرة

علىثةصاكمقهبأنترىد*رب5!ماءيسىءلىافهنهمدتصدافىأوالثير،

ىَف3اعقبوةبماأقهإذنذعروقد،بروإلىا؟تهءفدمنبها"ى.أكا

جمبعا؟مدث*قبثمئيتمادخزاتذكرالنمريدعولم،واحدة!أحدة

ينفعلفكاكابمرلذهن1فىمجدثقدلمااحفاطاوذد،اقهذنبإنجأئها

بماءاقهوإذنالص!محصة

ئبهاتمقيىسى،!ولحيكلماالتبيانح!ذاإعداذنمحلولا

(1)I95/لز"أنل
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يمثإله،لأنه!سهْ،ظءمنؤ*إ!االذىأنهؤيهااأدء؟وأوهـاداواساطير

ولف،:إطلافهر!اظ))ثطانمنزءمو3و،الإلهإلا!ذثفعللا

؟*.")،ؤمنين5)امقؤرثقاَالاهو!:ة،ظنهص،؟اء،يممعدق

مقبهاجاءفةىءضصى4َمهـهتتصحتازي!*ا!االاثاتلهذهالختاموز!

عنغإنلملآيئلكذ!ىان5:أضبوقأدءوىزى4)يق(-صد،بهرعند

بمورلارإنأدلْهوأ!ءولةاف.قىوانممنرة!ص؟يةمتت:يجو2،5!"هوْء*ين

.(3)أءستةيمطاصرهذاهةاءبد؟

وفنهم،)تهبرساآمن؟ال!*جزاتهـذهةىصدقهمنةومهمنوكان

أفىبواو!لمواة4از!*4و،بهاؤتةوينلذاوءكأم،ينر+صاهذةأن،لمق

ا"لموأوعةرأاللهة!ء؟ادلوةلذينأإلىتر"الما:واصادالهصا"ل!وقوء3"

ليفلواداأنداهَللو"طواالقرارش؟وتصدونماصفيتا%:)اداص3ةومم

."4!،النارإقْ!ىيرمَفإناو!ت!لَهلسدلىعن

*مهمحجزةو!خير-السلام4،ء-عبممىمعجزاتةمضهذه

كهو،فا.ب"إلواري*كأءلىهأساقهتدومعجزة5!لاوكلمه،الهددةت

مكانهآصلبر-آءاث:يه.ا!!)إو،رفعهإمكانعإن1،3التى

.4.؟ياسهق

ا!ذ:دونت5إ!بر!أمهزكلو.ُالذيننههى!يء!شراالةتإمةوؤت

ءضىبعدأكأاقوالذيا،ءاىإلمثهوروايلبالواللَهمقالةولحقلقد

لأثة،ثالثوجعله"أ)يههإلى"ائريندي"وكاءةمدةءنسنحرةين

19ته.دوننهاإلهيمش!وأمهبمملوهومن

02-جأ/(1)

،1،عران/05لآ(3)

،9/ص!انلآ(2)

03-2!ابراهيم(4)
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.ةد1وقلانا3ترثولم(1)،عنمايمتوممثعدمقا!ذينكفرويل،لهو:تعالىفقال!

يرأفوء،ثناض!*أنون+ا)توجدءقيدةإلىيدءوو!ويمر!لا

وذدك،4يادكلالارتييىإأثار!الذىادمنمامالإ:مةىالمثفيدهئ!ذل

ءقالمنصرذينممه!رزيهاللهيمتوتد.ئدةآ!")ا!سورةةىوردالتصرر

الذىا)تو،يدءنادرصينالهصار!منو"تثليمثا)سركلىاالتوحيد

ثومةىهـوبساب؟ي!بصاصورةؤىوذف!،السلامءليهء!ضمىبهجاه

،121برصيةالبئر!ىص،ا"!ة،أصءينرالناسلأعلاالملأمنمشمدءلى،الحش

اطتهعندءقاجاؤ2انمأ)يعكووذالى،،ن!رؤينوا2مخبمقالمكاذوظعة

ماذ)ؤتةولسهلر))اللهمجمعتوم،:بمالىقوله!ةوذك،اللهبدين

.(3،"نمجبأ

ءا+"وتادبأوحد.دتهذهم!ةىواطقأ*لماأنفيعكونيالرسلأما

.الر"لحمغبْاجوىإذلاىثاوكل،بو+ةلاعلام"ضرةةى

اقاضىاءنإليهالحطاب))تفاتالقرَانةجصررءريمع.،اءهـمعىاما

"ول:،إت؟اكبمله"وو؟اوءلىه1ثر3ؤوعهيه8كنةؤد"لميث،العادل

البنرية"شمدلم!اتوخراأساطير"يهتبتهنماوؤ!سأتهةى،تهوصفادْا-4

والمؤ،ين،لهبدينالعاءلأءلىإ)يهالحكاابالفاتكانلذلد،مثيلالها

ووه؟سمهوهاى.،+،اومةىو،لالأقاوأمهوءلى!لميهنقاولواالذين

ض)امهَالعنما4ا)فىرذاه5مقوا)ةزعةث!دلاإذ"أوتدربه،إلى3مشبتبرأ

جلدتما*يزيه))ولتسبيحاةبهبمواأد:ثو،براءء!نماوهوعكلايهاذكرو!ا

الةولههـذاشأنهمن؟"ونان!باعدأ)قالمطا"برؤبايعبليْم84-اطاب

إظيارمعألفريةهذهمقهت.إربعلئءبريثيدم.الإطلاقعل

"4إلوصضوخما،رلحتهبىودئصخصاأ!ب،اللهأعاملهآضاؤوغرهثا

الماثدة،"/901(2))1(مربم/+
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ىسي!ءالكالهْهلA!،وإ:أامشه!لكلذالقر؟قيرتمىووهذا،!"ءغالننال!

شبحافكظلاقدونمنإلاكنوأىفىاتخذو"ناحط"لتت11ْمريمأفي

فىما"ت!لمءعتهذقدق،ةعتتإنيقلىس؟ا!اأزولنْالىكاونما

.،ال!يموب)؟،علامأصَأإفلىهسكفىْءلمأءلمولانفسى

هل،امئا!إفىْايبد4ةارأهامصءفهواءلان4كأثبلتهكلتها:!إوبعله

قهأمرماالاالمقلتمما،افهبىادةإلىءو!يداللهءجد4؟اهوو0لةوء4

بعدفعلواماأدرىلاإفى:يةهـلثم12،8َم؟روربىاللهاء:دواأنبه

،لىذلمثبعدأمرموثفوض،منهميدهوتنةض،؟"يهم!ىورفرىقىونم

توؤتهنىفلايممةدمتءا1ص،يدء،ي!2لهركنت،،،بمموءدلهثمافآ*4)قىهـ،

ءةادكنمفإبهمتمذإنري2!ثهل.شىءلىكلنت!وءإجمثب8الرضْأتْم3

.،"3)الحكايمينالطزت8أنىةإليبه!تةقروإن

سامعونومر!كاةرين3ءلىالةول)يم"ف)حيهمهىأبلأيسنبرواوىذا

ضلالفىاليرمالظالمونةحنننايأتويوموأبمربلمماصح"نود!اشمو

الهوم،ذيثفىوأبمره.فىح!ساءيمعىفىأ،لمحدونضن5أى،("،مبين

لقد5:والنبعكاليتللخزخاوسيلةواْةك!ار!أمماء3تكونيوموهـو

،حديد"01وم)ابصركةةطاهكعنكذح!شفنافىذامنغفلةفىكنصَ

أثوالحسرالندمإحئد"ينالظا،ينا).كا،!ينعلىوْتكالحسرةيوموهـو

أ\عر1قضىاذةر!طامبرمواي!ر،،ق21و)،قاقالأمراْةضىا.بعد؟

."يؤمتون)6،لا!وغفكفىوم

116/)1(المائدة

ا1ني،،79لمالمالْدة(r)3(2)ا

22/ق(a)38/بممر(4)

94/يم؟مو(6)
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،4جلا"لاللهوهـو،اطق4وارْإلىا،يراثةول*خيريرم4ْإ

نرث.غنا/إ،:ت!إلىداللَا!)أو4أتإح،!،اهـإن،ليهإيةود.شىفكل

ويختمخيىن!نلأاوإ،،(؟ير،حوت.)ليناوإءإيماومقالارض

.(2)،الوارثونومخن

هد"منهمئالمشهدواص4"ورةتحرضادكايمالذعرمنؤبسهذا

ممنمهمو)دلامءلميهى!يءنايب،ين،العنمايم"توهاذلكفىال!يامةوم

الله"إدنبللكذيدعلمنهبأا،،،ثص،اقهوندمنءبدو.و،هيتهالراادءو

.،ففصكماذىأعلمولامسىفىْماتعلم5:شى.بلمكلل،وعز

الفيىب،ءلامألت)لكه:ط،رسبصانك

لحاموا-.البةى4ةلمحداو

ة،م!++"س!!،
)
A
،

11
م!تب!ق

ين

*23،!زلم1(2)،*/)،(مريم
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+8

ع!"اإوأ

أ)بهريمالقوَان-

االقديمرك*)ا-

يدألابدا)حمد-

لمالجزيرىالرصتءجد/الإقينادلة-

)الندىانتهرحمهالثب:ع/اطق)ظبار-

ودضحالسما.ى"ويين-السلامب،ء-المسيحافييل-

"!ص،.!!!!إف!)ق1/شمراله

!"!)فلمؤا/يحيةلمم!او!لو-

ري!شجنقعادأ؟ا)فافرةتاريخ-،

مق)رطرابن/بنوالتصدقبء!ن)اءلىثعالمجهبخرالنا-

يسمورلميثةالحددارفاصوءفىا،قدسةيلكا.ءبدراسة-1

اى3؟و

1-

1-

-ا

،يملراعطاكد/آلاسلا؟إ؟ثسء؟مهمى

زأد.جىباجهاوحمند:ء/لقوانانحاوقيمتةأ)ةارق

فىتيورادول/خفارةا4ةص

مولانض.ء/.ح!-،1ةياهـ4

أفيصيركافىاادىو)يمالإنجليبفسيرئالجليلنب!لا

ععانءوض/4ا،صيبو4ةالفك!ةالله

لو،اهبم)بر/مال"إلافى4بب!ملا

بنجيذلشار/تطورحماوتها!ا:اإ"ببة

اكاغة/معابمم

!د!إلباصبرلس"ا،-لمبح"لم!عوع
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باة"ألحاأهـصوعاتءصص!ؤ

عصو،وا

مة

اب"لم!ةفىيام4إواا،وتشيدة:الأوأءاب11

نشأةوءبىءولدعن4تارينذةْ:ايلأول!الفصل

بدالجدد!!لا،ء

بدالجدالمهد!صوالضاما،وتقمة:فىأثا1الفصل

؟لممياوباث5مق:ا)خانىالياب

الإنبريل!لتبثبتيدابىالعهد:الأولالفصل

"يصأب4ْإ.ةللمالمبح:أزثا.فىالةصل

إوطىلإ!مهخراي!ؤذأهـوا،صاوب:لمح!إثاا"الفمل

ررت"انلأواا):صراةأ.بأتكا

اهده"اوشوالمقدتبةد!لاأدثه:الثالث!جاب*

والصلبالةبلمنابخقنجاءلىم

جمبو1"!تفاة1ءلالمسيىتدرة:لأولاْأفصل

-A،1بإذنيتهصؤءطالأبع!ار

ئخمرثبهبإمكانالاْاج!لث!ادا!:"تا+ت!لفصل

أ&لام4عليلمعبحا

تجاةءلالقديما)ءيدثوا!دمن:الثالث:الف!ل

أن!سلامه!لعالميح

"الم!يحوية5،ؤ!الت"الاوالثكأ!لة:الراخ(الفصل

يانهذِ"ل%لأمواتا!ك"ىطلمب:لخا،صا"إلةحمل

ضةتناو

الص

16

TV

30

هـ.
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-240-

عصولموا

اهدها:والمفدسةادكا.تبادلة:الساتحطالفصل

تهفبراjا)صبحرةعءل

51!فدالعلبتا:،و،نهشماومهاا)مةل:خإلساالفصل

ةرالكافاو

يةوارفىاك!اتتوإ،ءليلأْاا"تلاف:ا)ثاهنالفصل

ثاماوا))صلمب4قص

الصلمبءفيدةمنالإسلامءوقف:الراجالباب

ا&يعونماية

ثية"وارلاث"خىصقيمإئة"ط:الأولاالفصل

ثا.حهثإلىىءبآي!ا!ئور:فىا)ثاالفصاط

الكويما)ترآنفىورسا)حهالمشح:اخامسالاب

ى!؟ءالمعضةلاد"ولطإثق"طرلما!م:وللأاأفصل

يمصبنأ

وولادتهىص؟ةباكلءلابسات:فىأنانمول1

بضوموفالمسيحرسالةموبنن:افهاخااالفصل

ءثجئيااعر

اإتا%خبأبمثقي

بات.اكلافهرص

الكاخب)ربىصاايىلإاةم!ر

ءا*1/،91،
1117-7-977-00:3 . B. N"."

!ئفِلئتَك!ثَرأزنَخَيا!َن!منامس!مهبألهبانت!إ!ب!
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